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 ،إىل جديد األحداث تستمع   إخباريةٍ  قناةٍ  جلسَت يومًا أمامَ 

وجدت نفس األحداث أخرى ف إخباريةٍ  إىل قناةٍ  ثم انتقلَت 

 رة؟ولكنها ت عرض بأسلوب خمتلف وتفاصيل مغايِ 

ِت ا مل ت  أحداثً  وجدَت  ثالثةٍ  ويف قناةٍ   عرض عىل القنوا

 وخامسة، وسادسة.. ،األخرى، ويف رابعة

ث من حولك ويف ما حيد   حقيقةِ  ا عىل معرفةِ ح قادرً صبِ مل ت  

 أقرب األماكن لك؟

حولك، وتشعر ن محريًة يف احلكم عىل ما يدور  تعيش  

 ه..باضطراب يف تفسريِ 

ر أن هذا احلارض الذي بني يديك ويدور حولك  اآلن تذكَّ

ث فيام يدور يف حارضك ، وما حيد  !أمٍة ستأيت( هو نفسه )تاريخ  

ا ملن عاشه من تشويه هو ما حدث لتاريخ أمتنا الذي كان حارًض 

 وصار تارخيا لنا!

 ب د قد: وهلذا فإنك وال

نة، قضية تارخيية معيَّ  فيها ارضة لداعية يتناولإىل حم استمعَت 
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إىل حمارضة أخرى لداعية آخر فإذ به يتناول نفس  ثم استمعَت 

 القضية التارخيية لكن بأسلوب خمتلف وتفاصيل مغايرة؟

كتابا يتناول واقعة تارخيية بصورة ما، ثم قرأت كتابا  قرأَت 

 آخر فوجدت صورًة أخرى لنفس الواقعة؟!

ل اإلحباط إليك؟ بدأت تتساءل: أين تسلَّ بحرية؟  شعرَت 

 أين الصواب؟ واخلطأ 

 اعلم أن األمر ال يستحق ذلك كله!

معي وسأخربك بثالثة أشياء ستكشف لك بإذن اهلل  تعاَل 

 حقيقة األمر:

ما الذي حدث؟ كيف حدث؟ وملاذا هذه الثالثة هي: 

 حدث؟!

 ما هو التاريخ 
للوقائع  جمرد رسدالذي نريده هنا ليس )التاريخ( 

واألحداث التي تواردت عىل دنيا الناس، بل هو مرآة احلارض، 

 ووقود املستقبل، وحمل العظات والعرب.

ومن يدرس التاريخ عىل أنه وقائع متفرقة وأحداث مرتامية، 

 ليس من ورائها عربة وعظة، فقد أضاع حياته ووقته يف رساب.
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 كتابة التاريخ
ته ونقله لألجيال عمال وملا كان تدوين هذا التاريخ وكتاب

، بل ما وكان اإلنسان ليس جمرد كائن حي يأكل ويرشببرشيًا، 

من إنسان إال و له )عقيدة( متأل وجدانه، و)فكر( يمأل عقله، 

و)عاطفة( متأل قلبه=كان إنتاجه التارخيي الذي سيخرج به للناس 

 )وال بد( ممزوجا بتلك العقيدة وذلك الفكر وهذه العاطفة.

 خلل؟لماذا ال
إذا تقرر لك أن تلك العوامل )العقيدة، الفكر، العاطفة( 

لقي بظالهلا دون ستمتزج والبد بإنتاج الكاتب التارخيي، وست  

إذا وقع  نهأأدنى شك عىل الواقعة التارخيية وتفسريها=علمت 

ج لنا الكاتب بإنتاج  خلل يف هذه العوامل فإن ذلك كفيل بأن خَيْر 

تلك العوامل أقرب لالستقامة كان  تارخيي مشوه، وكلام كانت

 إنتاج الكاتب أبعد عن دركات التشويه.

وإذا كانت عقيدة األمة اإلسالمية متصلة بوحي السامء، 

ستقى من نصوص الوحي، وعاطفتها تتحرك مع ما وفكرها م  

مم األخرى قد انقطعت األمليه عليها الكتاب والسنة، وكانت ي  

ها عن نصوص ت بفكرِ عَ وحي السامء، وترفَّ عقائدها عن 

الوحي، ونأت بعاطفتها عن كل ما له عالقة برب األرباب = فإن 

اإلنتاج التارخيي ألمتنا سيكون وال بد إنتاجًا خمتلفا يف كل شئ 
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 عن إنتاج أمة أخرى ختتلف معنا يف العوامل املشار إليها.

سنختلف معهم يف تصوير الواقعة، ويف تفسريها برشح 

 .ئجها، ويف العرب املستفادة منها...إلخدوافع الواقعة ونتا

 فام الذي حدث إذن؟
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أن السبب الرئيس لالنحراف هو عامل ملا قررنا فيام سبق 

وضحنا خطورة شخيص يف املؤرخ الذي يتناول قلم التاريخ، و

ذلك وأثره عىل تارخينا، كان من املناسب أن نخصص احلديث 

بل يف هذا املقال عن )صفات املؤرخ أو الراوي للتاريخ( الذي ي ق

 رخيي يف الوقائع واألحداث. خوضه التا

 صورة المسألة
وألوضح صورة املسألة قبل اخلوض فيها بإجياز أقول: ما 

ِقَلت إلينا  ن شاهدها وعاينها ثم إال وهناك مَ من واقعة تارخيية ن 

ث هبا ثم تلقاها أحد تالمذته عنه ليحدث هبا هو كذلك..  حدَّ

 تارخيي. خني هذه احلادثة يف كتاٍب ع أحد املؤر  وهكذا إىل أن يودِ 

منه يف زماننا املراسل الصحفي الذي يشاهد الواقعة  وقريٌب 

م ينقل مشاهدة عيان، ثم ينقل مشاهدته ملسؤول قناة إخبارية ث
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الثاين اخلرب للمذيع لينقله املذيع لنا ليودعه أحدنا يف كتاب 

 تارخيي يؤرخ هلذه الواقعة.

إذن فاملؤرخ يعتمد عىل سالسل الرواة الذين تناقلوا هذه 

الواقعة وذلك يف الوقائع التي سبقت زمانه أو وقعت يف زمانه 

لكن خارج إطار مشاهدته ومعاينته، وقد يعتمد عىل معاينته 

 . (1)الشخصية يف الوقائع التي حرضها

ا يدل على وقوع التزوير تباين األخبار وتناقضه
 التاريخي

إذا اتضح لك ما تقدم، فهل كا ما يتناقله الرواة عن احلادثة 

خ يف التارخيية ي سلَّم به، ويؤخذ به، وهل كل ما يودعه لنا املؤر  

 ل ذلك؟!بولقَ  اورشوطم به، أم أن هناك ضوابط ل  َس كتابه ن  

 ا عىل هذا التساؤل:خذ هذا املثال الواقعي ثم سنجيب سوي  

من األحداث الكثرية  يف واقعنا املعارص بني مجلةٍ  نعيش  

املتسارعة، ونعتمد غالبا يف االطالع عىل ما يدور حولنا عىل 

مصادر مرئية )قنوات األخبار( أو مسموعة )الراديو( أو مقروءة 

 املجالت(.-)الصحف

حظه كل متابع أن ثمة تباينا كبريا يف األخبار التي ومما يال

                                                 
 .ل كثرية ليس هنا حمل التوسع فيهاهذا رشح تبسيطي وإال فهناك تفاصي  ( 1)
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نسمعها يف قناة إخبارية عن قناة إخبارية أخرى، والتي نقرؤها يف 

صحيفة عن صحيفة أخرى، وقد يصل هذا االختالف إىل حد 

 التعارض أحيانا بني روايتني لواقعة واحدة!

مما يدفع كل متأمل للجزم بأن ثمة تزويرا قد وقع يف عرض  

ه الواقعة من أحد هذه املصادر، لسبب واضح، وهو أهنم لو هذ

كانوا كلهم صادقني فيام ينقلون التفقت رواياهتم للواقعة ومل 

 ختتلف.

 أمثلة تقريبية
خرب عاجل: قام أمحد برضب عمر، فرد عمر عىل الرضبة 

 برضبة مماثلة ألمحد.

 جاءت قنوات األخبار والصحف لتغطي احلدث:

 عاجل : قام أمحد برضب عمر. انتهى القناة األوىل: خرب

 اخلرب ومل تذكر رد عمر. 

 فرضبه.  عمرما الذي نفهمه من هذا النقل؟ أن أمحد ظلم 

ف ما الشعور الذي نتج عند املشاهد أو املستمع؟: التعاط

مع عمر املظلوم ضد أمحد الظامل واملناداة بإيقاع العقوبة عىل 

 أمحد.

ام عمر برضب أمحد. انتهى القناة الثانية: خرب عاجل : ق
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 اخلرب. فلم تنقل لنا بداية القصة وهي أن أمحد من بدأ بالرضب. 

 ما الذي نفهمه من هذا النقل؟ أن عمر ظلم أمحد فرضبه. 

ما الشعور الذي ينتج عند املشاهد واملستمع؟ التعاطف مع 

. واملناداة بإيقاع العقوبة عىل عمر الظامل عمرأمحد املظلوم ضد 

 ور معاكس للشعور األول.وهو شع

القناة الثالثة: خرب عاجل: بدأ أمحد برضب عمر فرد عمر 

 الرضبة بمثلها. فنقلوا اخلرب كامال. 

ما الذي نفهمه؟ أن أمحد بدأ باخلطأ وقام عمر باالقتصاص 

 لنفسه. 

ما الشعور الذي ينتج؟ أن املشكلة انتهت بينهام ألن أمحد بدأ 

 نفسه.بالظلم لكن صاحبه قد اقتص ل

 منشأ هذا االختالف
إن اختالف روايات هذه املصادر للواقعة جعلتنا نجزم بأن 

ثمة تزويرا قد حدث، وملا اقرتبنا علمنا منشأ هذا التزوير وهو أن 

بعض املصادر اكتفى بنقل جزء من احلدث، لكن بقي ملاذا 

اكتفت تلك املصادر بنقل جزء من احلدث مع أن احلدث قد وقع 

 كامال؟ أمام أعينها

اقرتبنا أكثر من املصدر الذي أظهر أمحد ظاملا ومل يكمل 
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بة أو لفكر  القصة، فعلمنا أنه )متعاطف( مع عمر ضد أمحد لقرا

يشرتكون فيه أو أو أو، واقرتبنا أكثر ممن أظهر عمر ظاملا فعلمنا 

 أنه )متعاطف( مع أمحد ضد عمر!

دث كواقعة مل يكن املصدر األول أو الثاين ينقالن لنا هذا احل

جمردة، بقدر ما استغال هذه الواقعة إليصال شعور معني يريدانه 

أن يصل للمستهدف من التعاطف مع جانب ضد آخر، فسلكا 

 من الواقعة.مسلك القص واحلذف 

 استمرار التزوير
أراد مصدر آخر من مصادر اخلرب من املتعاطفني مع أحد 

مزيدا من اجلانبني أن خيلق مزيدا من التعاطف لصاحبه و

الكراهية لآلخر، فلم يكتف بنقل الواقعة املبتورة بل زاد إليها 

 تفاصيل من عنده فنقل األول اخلرب هكذا:

قام أمحد برضب عمر عدة رضبات قاتلة وكاد أن يرديه 

 قتيال، وعكس اآلخر الرواية.

وهو هنا تعرضت الواقعة لنوع آخر من أنواع التزوير 

لكاذبة وإضافتها للواقعة الكتساب ااملبالغة وزيادة التفاصيل 

مزيد من التعاطف ألحد اجلانبني ومزيد من الكراهية للجانب 

املقابل، فالواقعة يف أصلها وقعت لكنه أضاف إليها تفاصيل 

 كاذبة.
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وصل اخلرب ملصدر أراد أن يكتسب مزيدا من التعاطف 

 جلانبه والكراهية لآلخر فنقل اخلرب هكذا:

ة رضبات قاتلة وكاد أن يرديه قتيال قام أمحد برضب عمر عد

 وقد كرر رضبه مرة أخرى يف يوم آخر، ويف يوم ثالث أراد قتله

 وعكس اآلخر الرواية. ...

مل يكتف هذا املصدر بام تقدم من قطع احلادثة ثم إضافة  

متاما مل باخرتاع حوادث جديدة تفاصيل كاذبة عليها بل قام 

 حتدث أصال مستغال احلدث األصيل.

ل اخلرب ملصدر جديد أراد أن يكتسب مزيدا من وص

 التعاطف جلانبه والكراهية لآلخر فنقل اخلرب هكذا:

قام أمحد برضب عمر عدة رضبات قاتلة وكاد أن يرديه قتيال 

وقد كرر رضبه مرة أخرى يف يوم آخر، ويف يوم ثالث أراد 

قتله...)وال شك أن الدافع ألمحد أن يفعل هذا الفعل هو شدة 

 يته لعمر وحقده الدفني له ووو( ، وعكس اآلخر الرواية.كراه

هنا مل يكتف هذا املصدر بكل ما تقدم من تزوير بل أعطى 

احلدث أبعادا أخرى كثرية جتعل اخلالف أكثر عمقا، وذلك 

عزو اخلالف إىل شئ يضمره أحدمها ودث تفسري احلبخوضه يف 

 لآلخر يف قلبه.
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 كم لحق تاريخنا من تزوير
أن أحدا ممن له متابعة ملصادر تناقل األخبار يف هذا ال أظن 

الزمان يغفل عام ذكرته يف هذه املقدمة، مما يلحق الوقائع 

واألحداث من تزوير وحتريف بصور خمتلفة كام رشحناه آنفا، 

والغرض من ذلك استقطاب عواطف الناس ومشاعرهم مع 

ن أحد ضد أحد، ومع جانب ضد آخر، مما ي سقط عدالة كثري م

فيهم أال حيرفوا احلقيقة بل  ناقيل األخبار الذي كان من املفرتض

 ها كام هي!ينقلو

والسؤال الذي أريد أن أصل إليه من ذلك كله: إذا كان كل 

هذا الكم من التحريف والتزوير يقع يف حادثة واحدة من 

فكيف بحادثة أكرب  ،احلوادث الصغرية، فكيف بحادثة أكرب

ا الكم من التزوير والتحريف حلق حادثة وأكرب، وإذا كان كل هذ

مل يستغرق وقوعها دقائق، فكم حلق حوادث الشهر كله من 

التزوير، وكم حلق حوادث السنة من التزوير، وكم حلق حوادث 

 ير.القرن من التزو

وأخريا إذا كان كل هذا التزوير حلق الوقائع التي نعايشها يف 

رصنا عاجزين مع ذلك نحن ألصق هبا من غرينا، وهذا الزمان، و

حلق حوادث ووقائع عن معرفة حقيقة ما حيدث، فكم يا ت رى 

عىل مر هذه القرون  تارخينا وتاريخ أمتنا كله من الكذب والتزوير

 ؟!الطويلة
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 ونفهم مما سبق أن التواريخ أربعة:

 تاريخ واقع، وهو ما حدث فعال. -1

 تاريخ مغيب، وهو ما تم إخفاؤه من التاريخ. -2

 وهو نقل ما حدث لكن بصورة مشوهة. تاريخ مشوه -3

تاريخ مفتعل، وهو حوادث خمرتعة ألحقت بالتاريخ  -4

 ومل تقع أصاًل.

 لكي نصل للتاريخ الذي وقع فعال؟! فما الحل
من خالل األمثلة التي قدمناها يتضح بجالء أن العهدة 

ص ناقيل األخبار وأهنم اشخأالكربى يف كل هذا التزوير تلحق ب

لتشويه والتضليل لغايات كثرية أرشنا لبعضها تعمدوا الكذب وا

 يف األمثلة نفسها.

إذا كان بعض وهلذا كان ال بد من وقفة هنا نتساءل فيها: 

ناقيل األخبار وقعوا يف الكذب والتضليل، فهل نقبل كل ما يقول 

 النقلة؟

 اجلواب: ال.

 إذن فهل نرد كل ما نقلوه؟

ء، وليس وا كلهم اجلواب: ال كذلك، ألهنم ليسوا سوا

 كذابني.
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 إذن فام هي رشوط قبول نقلهم؟

وهنا يأيت اجلواب عىل هذا السؤال، بذكر الرشط األول من 

 رشوط قبول أخبارهم، وهو العدالة.

 عدالة المؤرخ وناقل الخبر

 جاءكم فاسق بنبإ إن
مل يرتكنا ربنا تبارك وتعاىل مهال بني الكم اهلائل من تناقل 

 كل ع ر وم ر، بل وضح لنا األخبار الذي يدور حولنا يف

 ضوابط وقواعد يف التعامل مع األخبار.

، رشوط قبول اخلرب، وهو عدالة راويهوأول ذلك بيان أهم 

قال تعاىل )يأهيا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا(، ومل يقل 

!  فاقبلوا

د بتعريف العدالة ورشوطها، بل أقت ر  وال أريد االستطرا

فأقول  -وهو تناقل األخبار التارخيية –ب املقام عىل أهم ما يناس

إن أهم ما ينبغي توفره يف ناقل اخلرب التارخيي ليتصف بالعدالة 

 هو:

 حتري الصدق وترك الكذب. .أ

اشرتاط حتري الصدق وترك الكذب لنقبل كالم الناقلني و

، وهو أمر وهو ما أرشدنا إليه الوحي نعاقالأمر ال خيتلف فيه 
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رشح، لذا كان من أهم صفات مقتضيات العدالة أوضح من أن ي

 عند املؤرخ، هو حتري الصدق فيام ينقل.

وإذا كان الكذب قد حلق احلديث النبوي الرشيف فوضع 

 فيه الوضاعون ما ليس فيه، فكيف بوقائع الناس وتاريخ البرش؟!

لصدق وترك الكذب يف عرض وحتى نضمن حتري ا

عث الكذب التارخيي، وبناء جيب علينا أن نتأمل يف بوا التاريخ 

 عىل معرفة البواعث نستطيع أن نضع رشوطنا.

وبواعث الكذب يف التاريخ متقاربة من بواعث الكذب 

فيام له تعلق بالكذب -والوضع يف احلديث، التي أمهها 

 :-التارخيي

الباعث األول: االنتصار لعقيدة منحرفة أو فكرة منحرفة أو 

 رأي منحرف..إلخ.

 هذا اجلانب فإننا نشرتط يف املؤرخ: وحتى نأمن من

عىل )عقيدة أهل السنة وسالمة املعتقد بأن يكون )مسلام(  .أ

 (.-فيام له تعلق هبا من احلوادث التارخيية- واجلامعة

فإن تساءلت: وما هي عالقة الديانة والعقيدة بالتاريخ حتى 

 نتوقف عن قبول نقل أهل البدع العقدية؟

خ أن يستحرض يف التاري القاريءوقلنا: جيب عىل الباحث 
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سالمي ليس جمرد أحداث ووقائع بل هو تاريخ دائام أن تارخينا اإل

 دين وتاريخ عقيدة ورشيعة ومنهج.

العقدي  رالتصو  واخللل يف عرض التاريخ يؤدي إىل خلل يف 

 والرشعي واملنهجي لكثري من املسائل.

مي، بل ليس جمرد االنتامء للدين اإلسالونريد باملسلم هنا 

رًا( لكل يشء، فاملسلم هو املنضبط يف تصوره  املسلم )فهام وتصو 

وملا يدور من حوله، فيعرف  ،ولنفسه ،وفهمه للكون واحلياة

الغاية التي خلق اهلل الكون ألجلها وهي أن يكون آية للمعتربين، 

لق هو من أجلها وهي عبادة اهلل، ويعرف  ويعرف الغاية التي خ 

املذكورة يف القرآن والسنة خاصة يف هنضة سنن ربه الكونية 

 وهكذا. ..األمم وسقوطها

أن العامل املشرتك عند من شوه  يف املدخل ذكرناو قد 

التاريخ هو االنقطاع التام عن الوحي )أعداء اإلسالم الذين هم 

ط خارج دائرته(،  ورشحنا أن املؤرخ إذا قطع عالقته بالوحي ختبَّ 

 يف كتابة التاريخ.

رتاطنا صحة العقيدة فإن املؤرخ املسلم الذي هو أما اش

)داخل دائرة اإلسالم( ولكنه منحرف يف عالقته بالوحي )كأهل 

الفرق الضالة( يتخبط يف عرض الوقائع التارخيية التي ينبني 

عليها عقائد دينية، حيث ال يعرضها لك كام كانت، بل كام يريد 
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سب تعاطفك مع هو أن تكون، ليؤيد ما هو عليه من عقيدة ويك

 عقيدته. 

إذن فوظيفة املؤرخ غري املسلم ال تكون يف الغالب العرض 

املجرد للوقائع التارخيية، بل إيصاهلا بالصورة التي يفهمها هو 

عن التصور  والتصور الذي يتصوره، وملا كان تصوره بعيداً 

 مهام أنصف. اإلسالمي فإن عرضه لن يكون موفقاً 

العرض  ال تكون غالباً  دياً ووظيفة املؤرخ املنحرف عق

 –ومن الزاوية  –املجرد للوقائع التارخيية، بل إيصاهلا بالصورة 

 .(2)هبادها هو أن تصلك التي يري

عىل ما تقدم يظهر لك أن اشرتاط أن يكون عىل عقيدة  وبناءً 

هذا الرشط جيب توفره يف عرض الوقائع التارخيية  ؛أهل السنة

ة، أما ما مل يكن كذلك في تساهل التي هلا مساس مبارش بالعقيد

تعامل مع كل واقعة بحسبها.  فيه، وي 

ونستطيع اآلن أن نلخص صور الكذب التارخيي يف هذا 

 الباب إىل قسمني رئيسني:

الكذب التارخيي لالنتصار لعقيدة منحرفة ت نسب األول: 

لإلسالم والطعن يف العقائد الصحيحة يف املقابل، وهي طريقة 

 ة.الفرق املنحرف

                                                 
 .الكتابوستأيت أمثلة ذلك يف القسم الثاين من  ( 2)
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الكذب هلدم أصول اإلسالم كله وتشويه كل الثاين: 

 متعلقاته، وهي طريقة أعداء اإلسالم من الكفار واملرشكني، أو

الزنادقة ممن ختفى باإلسالم أو أعلن انتسابه إىل فرقة منحرفة يف 

الظاهر، وهذه الطريقة هي طريقة املسترشقني يف العصور 

ن املنتسبني لإلسالم إىل املتأخرة، وطريقة من سار عىل طريقهم م

 يوم الناس هذا.

وال شك أن هناك نقاط اتفاق بني القسمني ألن ما يامرسه 

القسم األول من كذب وتشويه تارخيي فيام له تعلق باالنتصار 

لعقيدته املنحرفة يوظفه االجتاه الثاين فيام يقدمه من عرض 

 للتاريخ.

 الباعث الثاين من بواعث الكذب التارخيي:

ام، فكثري من ن السالطني وامللوك واحلكَّ ب مِ ر  التق 

املؤرخني ال يسوق لنا الوقائع التارخيية كام كانت، بل كام يريدها 

النظام السيايس السائد الذي يعيش فيه أن تكون، أو كام يريدها 

من مراكز القوى يف املكان  امللك أو السلطان أن تكون، تقرباً 

 الذي يعيش فيه.

التخلص من اآلفة األوىل )الكذب  طريقة توإذا كان

العقدي والفكري( هي التأكد من سالمة املؤرخ من االنحراف 

 يف ذلك، فطريقة التخلص من اآلفة الثانية هي أن نشرتط : 
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ب: التأكد من اجتاهات املؤرخ السياسية، وهل كانت له 

 عالقة بأي اجتاه سيايس سائد يف ع ره أم ال؟

قة وطيدة باجتاه سيايس معني، ثم فإذا علمنا أن للمؤرخ عال 

كام  -آخر  سيايس علمنا أن هذا االجتاه السائد عني بتشويه اجتاه

ووجدنا كتابات هذا املؤرخ  - هو حال السياسة يف كل زمان

تنحى نفس منحى االجتاه السيايس السائد بتشويه كل ما له تعلق 

الته باالجتاه اآلخر، بدأنا نشك يف مصداقيته، فإذا سربنا نقو

وقارناها بنقوالت ثقات املؤرخني فتأكدنا من جتاوزه يف التحامل 

 ، تأكدنا من انحرافه يف عرض التاريخ، وتركناه.فعالً 

الباعث الثالث من بواعث الكذب التارخيي: الوقوع حتت 

 سطوة اجلمهور والسائد االجتامعي.

 ومعنى هذا أن يسجل املؤرخ ما يريده اجلمهور ال احلقيقة.

 ن م ر من أمصار املسلمني إال ويكون فيه موقفوما م

سائد من حادثة معينة، فحتى ال يؤلب املؤرخ املجتمع  اجتامعي

 عليه يعرض التاريخ من وجهة نظر املجتمع ال من حيث الواقع.

 لذا فإننا نشرتط يف املؤرخ :

حتت تأثري املجتمع أو السائد  ج: أن ال يكون واقعاً 

 تارخيية.االجتامعي يف كتاباته ال
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 :ما سبق ملخص
ب املرويات التارخيية وتناقضها يدل عىل أن ثمة تضار  

 ا وقع فيها، وأنه حلقها يشء كثري من الكذب التارخيي.تزويرً 

فوجب التأكد من عدالة املؤرخ لنتأكد من سالمته من 

 الكذب واالفرتاء والتشويه والتزييف للتاريخ.

 أرخيه لألحداث.لذلك اشرتطنا عدالة املؤرخ حتى نقبل ت

 وتتجىل عدالة املورخ يف ثالثة حماور رئيسة:

 اإلسالم وصحة العقيدة. .أ

عدم تقربه من السلطة بام خيرجه عن املوضوعية .ب

 التارخيية.

 عدم وقوعه حتت سطوة السائد االجتامعي. .ج
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اقيل عىل الرشط األول الذي جيب توفره يف نتكلمنا فيام تقدم 

عىل الرشط الثاين العدالة، وسنتكلم هنا  املرويات التارخيية وهو

 فنقول:

إذا أمنَّا جانب عدالة ناقل األخبار التارخيية، وتأكدنا من أنه 

ال حيمل من العقائد أو الرؤى أو األفكار أو العالقات السياسية 

ما حيمله ويدفعه للكذب التارخيي، وتزوير األحداث، بقي أن 

ضار الوقائع ن جودة حفظه وقوة ذاكرته يف استحنتأكد م

لنضمن أنه نقل الوقائع بتفاصيلها كام  واألحداث التارخيية،

يف  كون سبباً بعليه ذاكرة سيئة أو حفظ متهالك  وقعت فلم تؤثر

وهو ما يصطلح العلامء ، قل صورة مشوهة أو منقوصة للواقعةن

 .بالضبطبتسميته 

من استخدامه ويقصدون وهو مصطلح أكثر علامء احلديث 

به أن يتقن الراوي حفظ احلديث الذي يتحمله وحيسن تأديته كام 

 حتمله.



  املؤرخ ضبط  اريختاريخ وت

 

25 

 العدالة والضبط في النقل التاريخي:
جيب التنبيه بعد أن قررنا وجوب النظر يف أحوال نقلة 

ننا عند استخدامنا احلدث التارخيي من جهتي العدالة والضبط، أ

بام  وتعريفاً  نبغي أن نتناوله فهامً هلذا املصطلح يف علم التاريخ ي

 يناسب موضوع التاريخ.

ونستطيع أن نقسم األحداث التارخيية من ناحية ما ينبني  

 :قسمنيعليها من عقائد وأحكام إىل 

 وقائع وأحداث ينبني عليها عقائد أو أحكام رشعية. .أ

 وقائع ال ينبني عليها عقائد أو أحكام رشعية. .ب

ع عىل حدث تارخيي يقتيض سقوط أن نطل :مثال األول

عدالة صحايب من الصحابة الذين شهد هلم الوحي بالعدالة، 

وعدالة الصحابة عقيدة راسخة ثابتة عند أهل اإلسالم، فوجب 

مة مع األحداث التي تتناول مثل  يف هذه  احلالة أن نتعامل ب را

ذلك، وذلك بالتدقيق يف نقد حال راوهيا من الناحيتني العدالة 

ضبط، أما العدالة فلنطمئن أنه مل يكذب يف حتريف الواقعة وال

ليخدم عقائده، وأما الضبط لنتأكد أنه أحسن يف نقل اخلرب 

من تفاصيله  وإيصاله إلينا بصورته الكاملة دون أن ينسى شيئاً 

 اهلامة التي قد تغري صورة احلدث.

ومثال الثاين كثري من األحداث التكميلية الثانوية يف ع ر 
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، حابة، مثل تاريخ وقوع حادثة ما، وعدد من شارك فيها مثالً الص

 فهذه تفاصيل ثانوية تكميلية.

كثري من األحداث التارخيية اهلامة يف التاريخ  ومثاهلا أيضاً 

والتي ليس هلا تعلق مبارش بعقيدة أو حكم رشعي،  ،اإلسالمي

مة كأخبار الفتوحات وسريها، وأخبار القادة والزعامء يف قيادة األ

 يف مراحلها املختلفة.

فمثل هذا النوع من األحداث ال نرى أن يطبق عليها النقد 

بل جيب تناوهلا بيشء من التساهل لألسباب احلديثي الصارم 

 التالية:

 وليس هلا أثر يف العقائد. ،أنه ال ينبني عليها حكم رشعي .أ

أنه من املشاهد أن حفظ األحاديث النبوية والنصوص  .ب

تأديتها بألفاظها أصعب بكثري من ضبط الوقائع الرشعية و

 واألحداث التي يشاهدها املرء.

 ولذلك إذا طلبت من شخص أن حيفظ مخسة أحاديث مثالً 

يف عرش دقائق قد جيد صعوبة بالغة يف ذلك، فإذا طلبت منه أن 

 ينقل لك واقعة رآها اليوم أداها إليك بتفاصيلها دون تلعثم!

األحداث التارخيية ليس هلا أسانيد  – بل أكثر – أن كثرياً  .ج

متصلة نستطيع أن نحاكم احلدث التارخيي إليها، ونحن نعتقد أن 

اهلل عزوجل قد حفظ لنا رشعنا ومصادره وعىل رأسها الكتاب 
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فظ لنا األسانيد التارخيية لكثري من الوقائع  والسنة، وملا مل حت 

أن  واألحداث علمنا أن األمر واسع يف ذلك، ويؤكد هذا

األحداث التارخيية التي ينبني عليها عقائد قد حفظت لنا 

ويظهر حكمة ربنا  ،وهذا مما يؤكد ما تقدم ،باألسانيد الواضحة

 .-واهلل أعلم –تعاىل يف ذلك 

وملا تقدم نرى أن التعامل مع املرويات التارخيية ينبغي أن 

 يراعى فيه األثر الذي يرتكه هذا احلدث:

مة فإن كان له أثر   .أ عقدي أو رشعي تعاملنا معه ب را

 عىل طريقة املحدثني.

إذا مل يكن كذلك تساهلنا فيه فقبلنا فيه املعضالت  .ب

واملنقطعات، وقبلنا فيه رواية الضعيف ضعفا حمتمال، 

 وهكذا.

قبل ليس معنى التساهل يف ذلك أن نوهنا ملحظ هام وهو:  

د بجمع املرويات أن يقوم الباحث اجلا اخلرب مبارشة بل جيب أوالً 

وينظر املواطن التي تفرد هبا هذا الناقل، واملواطن التي  ،التارخيية

وافق فيها غريه، واملواطن التي خالف فيها غريه، ويسلك 

مسالك الرتجيح يف مواطن اخلالف، وينبغي أن يكون لديه من 

الفطنة والذكاء وامَلَلَكة التارخيية ما يعينه يف ذلك، وليس هنا حمل 

 يل هذا املقام.تفص
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 بين المؤرخين وناقلي األخبار:
أنبه يف هذا املقام عىل نقطة ت شكل عىل كثريين، وهي: إذا 

كانت الرشوط املذكورة هي رشوط ناقيل األخبار )رواة األسانيد 

التارخيية(، فهل نشرتط ذلك يف املؤرخ الذي يودع األحداث يف 

 .كتابه أيضاً 

 خيلو من صور:واجلواب عىل ذلك أن املؤرخ ال 

أن ينقل املرويات التارخيية بأسانيده هو، وهذا يكثر يف   .أ

املؤرخني األوائل، ويعد املؤرخ يف هذه الصورة أحد 

رواة األسانيد وناقيل األخبار، وال إشكال يف تطبيق 

 هذه الرشوط عليه بالضوابط السابقة.

 أن ينقل املؤرخ من الكتب التارخيية التي بني يديه، كأن .ب

يعيش املؤرخ يف قرن متأخر فينقل تاريخ القرون 

املتقدمة من الكتب التارخيية السابقة له، فهنا البد من 

تطبيق رشط العدالة لنأمن من أنه ملا نقل األخبار يف 

كتابه مل يتناوهلا بأي صورة من صور التحريف، 

وكذلك نطبق رشط الضبط ولكن بصورة خمتلفة هنا، 

نقل األخبار بحروفها من وهي أن نتأكد من أنه ي

 الكتب املتقدمة وال يتدخل بروايتها باختصار خمل مثالً 

 قد حييل الصورة التارخيية للحدث. 
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أن ينقل الوقائع التي شاهدها وعاشها يف كتابه فهنا  .ج

نطبق رشط العدالة لنتأكد من عدم حتريفه للواقع الذي 

قه عاشه، ورشط الضبط يف هذه احلالة أن نعترب ما يسو

 من وقائع لنتأكد من دقته يف ذلك.

فإذا اجتمع يف بعض الصور أن املؤرخ ساقط العدالة ورواة 

األسانيد التي نقل عنها الوقائع التارخيية ساقطي العدالة كذلك، 

صارت ظلامت بعضها فوق بعض! وهذا واقع بعض الكتب 

 القادمة بإذن اهلل. الفصولالتارخيية التي سنذكرها يف 

 :سبق ملخص ما
ق  .أ عدالة وضبط ناقل اخلرب  أمهية االهتامم بتحق 

 التارخيي، واملؤرخني، وكل بحسبه.

نقد املرويات التارخيية عىل طريقة املحدثني ختتلف  .ب

 باختالف أثر هذه املرويات.

ينبغي عىل الباحث أن يقوم بجمع املرويات التارخيية يف    .ج

 نة ترجيحية.الواقعة الواحدة ودراستها دراسة مقار
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عدالة  -أو ضعف–كان أئمة احلديث يستظهرون انعدام 

ضبط رواة األحاديث الضعيفة واملوضوعة من خالل اعتبار  أو

ارنتها بمرويات الثقات املتقنني مروياهتم، ومعنى اعتبارها مق

فقتهم وخمالفتهم فيها.قوف عىل للو  مدى موا

يف املرويات التارخيية وتطبيقه متاح،  أيضاً  مهموهذا أمر 

املرويات التارخيية بمقارنتها ببعض، فإذا ظهر لنا أن وهو اعتبار 

أحد ناقيل التاريخ ديدنه نقل األخبار عىل صورة ختالف الناقلني 

 الثقات استظهرنا من ذلك قلة عدالته وضبطه.

اصطلحت أن أطلق عىل املرويات التارخيية يف هذا السياق و

)املتن التارخيي( ألميزها بذلك عن اإلسناد الذي سبق احلديث 

 عنه.

)أو ورأيت أن أتحدث عن أهم سامت التأريخ الصحيح 

 باعتبارين:املتن التارخيي املستقيم( 

 االعتبار األول: املادة التارخيية. 
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 التارخيي. واالعتبار الثاين: املوضوع

 سامت التأريخ الصحيح للوقائع واألحداث أوىلفام هي 

مجع ، وأول ما جيب عىل املؤرخ أن يسلكه يف (املادة)باعتبار 

، وأول ما جيب عىل القارئ حماكمة املادة التارخيية ثم عرضها

ؤرخ إليه لتقييم إنتاجه التارخيي، وملعرفة درجة عدالته امل

 وضبطه؟

ادة التارخيية الكاملة مجعًا وعرضًا، استيعاب املإنه باب: 

ء منها   ألسباب معينة.وعدم تعمد االجتزا

مظاهر  انحراف أهم من اخلطري فاالنحراف يف هذا الباب 

 .من مادة تارخيية املؤرخ فيام كتب أو عرض

أن يستحرض معنا املثال التبسيطي املتقدم  ئأرجو من القارو

هناك أن من صور التزوير أن لوقوع التزوير يف األخبار، وقد بينا 

بعض اجلهات الناقلة للخرب مل تنقل اخلرب بصورته الكاملة بل 

بصورة جمتزأة، ألهنا تريد من وراء هذا االجتزاء أن توصل فكرة 

)التصوير  نتكلم عليه هنا، إنهنة إىل ذهن املتلقي، وهذا هو ما معي

 .(للواقعة التارخييةاملجتزأ 

عن الصورة الكاملة وال تقنع )ابحث ولنا مقال بعنوان 

قضية النظرة القارصة والتناول املجتزأ  فيه بتلك الزاوية( أثرنا

وأثر ذلك عىل تشويه الفكر والتصور واحلكم، يف كل املجاالت 
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 والتخصصات والفنون.

 ماذا نستفيد من ذلك:
 أنهاملؤرخ الصادق من عالمات والذي نستفيده من ذلك أن 

صورة متكاملة للواقعة  ئللقارذلك املؤرخ الذي يوصل 

 التارخيية دون نقص أو اجتزاء.

وهذا ميزان ينبغي أن تستصحبه معك وأنت ختوض يف 

 بحار التاريخ لئال تغرقك أمواج التحريف والتشويه.

فإن أول ما جيب عليك أن  يف التاريخ فإذا تناولت كتاباً 

ل هذا اجلانب يف الكتاب والكاتب، وتتساءل: هل نقتقيمه هو 

هل استقىص الواقعة من املؤلف الصورة الكاملة هلذه الوقائع؟ 

يف نقل كل ما وقف عليه يف  هل كان املؤلف أميناً كل جهاهتا؟ 

 هذه احلادثة؟

 مرحلة ما قبل النقد وما بعده:
يمر عىل ىل أن تقديم كل ما ورد يف احلادثة جيب التنبه هنا إو

 :مرحلتني

نقد، وهي مرحلة التقميش، مرحلة ما قبل ال :املرحلة األوىل

وقوف عىل صورة للارخيية أي مجع كل ما ورد يف احلادثة الت

 .لكل ما قيل يف تلك الواقعةمتكاملة 
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املرحلة الثانية: مرحلة ما بعد النقد وهي مرحلة التفتيش، 

وذلك بنقد املرويات الواردة يف احلادثة واستبعاد املردود منها، 

 .(3)للواقعة -الصحيحة – للوقوف عىل الصورة املتكاملة

وكثري من املؤرخني العدول يكتفون باملرحلة األوىل ويقل 

للقارئ  تناوهلم للمرحلة الثانية، ليرتكوا املجال واسعاً 

 (من أسند فقد أحالك)املتخصص يف النقد معتمدين عىل قاعدة 

ومنهم من يتجاوز املرحلة األوىل إىل املرحلة الثانية، ويرى أمهية 

 القارئ يف النقد.مشاركة 

 -كام تقدم -وعىل كل حال فإن )أقل( ما جيب عىل املؤرخ  

هو الوفاء برشط املرحلة األوىل من مجع كل ما ورد يف احلادثة 

 دون نقص.

من املؤرخني نقل احلوادث  فإن ثبت للقارئ أن مؤرخاً 

سقط االحتجاج بتأرخيه =متعمد لغرضالتارخيية بشكل جمتزأ 

  كان باعثه لذلك.لتلك الواقعة، مهام

 بواعث االجتزاء:
التي قد بواعث التضح لنا من األمثلة التقريبية املتقدمة ت

املؤرخ لالجتزاء، ومن املمكن أن نقسم البواعث إىل تدفع 

 :األولأسباب متعمدة وأسباب غري متعمدة، فمن 

                                                 
 وهذا هو موضوع الفصل التايل بإذن اهلل.( 3)
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، لينبني عىل هذا ئإيصال صورة معينة عن الواقعة للقار 

 ن لديه.طفة معينة أرادها املؤرخ أن تتكوَّ التصور حكم معني وعا

 :الثاينومن 

أن  يكون سبب الوقوع يف االجتزاء ضعف التحصيل   .أ

 العلمي للمؤرخ وشح موارده.

أو وقوعه حتت سطوة اجتاه سيايس أو اجتامعي فرض  .ب

ة معينة لبعض الوقائع التارخيية، ومل  عليه صورة جمتزأ

ه من البحث عن يكن عنده من آالت النقد ما يمكن

 الصورة الكاملة!

 مجاالته:
 -أو وقائع -قد يقع االجتزاء يف احلديث عن واقعة   .أ

 تارخيية معينة.

وقد يقع عند احلديث عىل شخص أوشخصيات  .ب

 تارخيية معينة.

ء للتاريخ كله، بأن جيتزوقد يمتد  .ج املؤرخ  ئاالجتزا

 ويقدم هذه ،حوادث تارخيية معينة لألمة اإلسالمية

 التاريخ الكامل هلا! االوقائع عىل أهن
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 نتائجه: 
ة لواقعة تارخيية هيأن نتيجة قرا  كررنا سابقاً   ءة صورة جمتزأ

وينبني عليه حكم مشوه هلا،  ،لواقعةل ئالوقوع يف تصور خاط

ء يتناول التاريخ كله؟!  فكيف إذا كان منهج االجتزا

  األمثلة:
لقسم الثاين من ة لذلك ستأيت معنا يف ااألمثلة التطبيقي

عن التطبيق العميل واستحضار األمثلة حيث سنتحدث  ؛الكتاب

 التارخيية لكل نوع من األنواع التي نثريها.

 :ما تقدمخالصة 
قدم لنا عىل أنه تاريخ هو أثرنا قضية أن ليس كل ما ي    .أ

، بل قد حلق التاريخ ما شوهه وحرفه تاريخ فعالً 

يز بني تاريخ وتاريخ، أي وزيفه، وتقرر لدينا أمهية التمي

 التاريخ احلقيقي والتاريخ املشوه.

 ثم تكلمنا عىل رشوط املؤرخ. .ب

خلصنا إىل  سقوط االعتامد عىل مؤرخ يقت ر عىل نقل  .ج

كان باعث ذلك،  مهام يصور جمتزأة للحدث التارخي

وإىل أن املؤرخ املعتمد هو الذي يقدم لنا كل ما ورد يف 

 .جتزاءدون نقص أو ا الواقعة
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 استعراض موجز لما سبق تقريره:
أثرنا قضية أن ليس كل ما يقدم لنا عىل أنه تاريخ هو   .أ

، بل قد حلق التاريخ ما شوهه وحرفه تاريخ فعالً 

وزيفه، وتقرر لدينا أمهية التمييز بني تاريخ وتاريخ، أي 

 التاريخ احلقيقي والتاريخ املشوه.

وأرشنا إشارة واضحة إىل أن السبب الرئيس لتشوه  .ب

التاريخ هو انقطاع من تناول قلم التاريخ عن الوحي. 

: )مؤرخ ال تاماً  وأن هذا االنقطاع قد يكون انقطاعاً 

وتندرج حتته  جزئياً  يؤمن بالرساالت(، أو انقطاعاً 

صورتان: )من ال يؤمن برسالة اإلسالم من أهل 

دته املحرفة(، )املسلم الذي ال الكتاب مع متسكه بعقي

يتلقى منهجه يف التلقي واالستدالل من 

 الطوائف املنحرفة(.=الوحي

ثم أثبتنا باألمثلة التقريبية واألدلة العلمية وقوع التزوير  .ج

 يف التاريخ.

فانتقلنا للحديث عىل رشوط املؤرخ الذي يقبل خربه،   .د
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 وعىل رأسها العدالة والضبط.

احلديث عن أول سامت التأريخ الصحيح بدأنا ثم  .هـ

للوقائع واألحداث )باعتبار املوضوع(، وأول ما جيب 

عىل املؤرخ أن يسلكه يف عرض الوقائع التارخيية، 

وأول ما جيب عىل القارئ حماكمة املؤرخ إليه لتقييم 

إنتاجه التارخيي وهو إيصال الصورة التارخيية الكاملة 

 وعدم االجتزاء.

 :الفصلفي هذا 
لمرويات يمر املؤرخ األمني لأن مجع كنا أرشنا فيام تقدم 

 : بمرحلتني

: وهو أن يقوم املؤرخ بجمع كل ما قيل يف التقميشمرحلة 

للنقد  واسعاً  جماالً  الواقعة التارخيية، بصورة أمينة متكاملة، تاركاً 

وقلنا أن هذا  ، عىل قاعدة )من أسند فقد أحالك(.ئيقوم به القار

 ب عىل املؤرخ الصادق تقديمه.هو أقل ما جي

: وهي مرحلة أخص من اجلمع، ألهنا التفتيشمرحلة 

 االقتصار عىل مجع الثابت )وما يف حكمه( دون غريه.

ً حادثاً  ، وليس بدعًا من وليس نقد املرويات التارخيية أمرا

القول، بل هو أمر طبيعي ملا قدمناه من أن التاريخ قد وقع فيه 

وأن نقلة التاريخ ليسوا سواء، وقد دللنا عىل تزوير بصور خمتلفة، 
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 ذلك كله.

 وهلذا فقد أكثر املؤرخون النقاد من نقد املرويات التارخيية.

 بصورتني تقععند املؤرخ  )مرحلة النقد( هذه املرحلة و

 :، صورة انتقائية، وصورة استيعابيةغالباً 

تلمس  عىل ئمساعدة القارالصورة االنتقائية: وهدفها   .أ

صورة الصحيحة للواقعة وذلك بالتعليق عىل ال

ده ما مل يصح (بعض) ، وهو مسلك يسلكه بعد إيرا

 .(4)املؤرخون النقاد كثرياً 

وقد يقوم املؤرخ بالنقد ولكن بصورة أخرى وهو 

حذف بعض املرويات يف احلادثة لضعفها الشديد يف 

نظره، مع التنبيه عىل أنه حذف بعض املرويات حتى 

ءيربأ من هتمة    . (5)االجتزا

الصورة االستيعابية: وهدفها إيصال صورة صحيحة  .ب

الصورة متكاملة عن واقعة معينة، فال تكون هذه 

)أو قريبة  قائية كسابقتها بل صورة استيعابيةصورة انت

احث يف الواقعة بجرد كل ما وقف عليه البمن ذلك( 
                                                 

 مثل ابن كثري والذهبي . ( 4)

فقد رصح أنه يرتك بعض املرويات فال ، مسلك سلكه الطربي دون استيعاب وهذا ( 5)

يدخلها كتابه لبشاعتها، ومع ذلك فإنه مل يستوعب حذف كل ضعيف وذلك حتى 

 ال يقع يف إشكالية االجتزاء للمرويات وعرض وجهة نظر واحدة.
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 نقده ثم -األقل عىل منها جزء يف أو–التارخيية 

 .(6)ىل ثابت وغري ثابتوتقسيمه إ هومتحيص

 الثقة فإن قيل: وملاذا يف الصورة األوىل ال يستوعب املؤرخ

، ويقبل حشد الضعيف يف كتابه، ويكتفي روياتلكل امل النقد

 بالتنبيه عىل بعضه؟

 اجلواب قد قدمناه ويتلخص يف:

عمل املؤرخ الرئيس هو مجع املرويات ال النقد، فإذا   .أ

قام مؤرخ ما بجمع مرويات الواقعة دون اجتزاء فهذا 

 يكفيه.

 نقد كل ما روي يف التاريخ عمل كبري يستغرق وقتاً  .ب

إذا انشغل به املؤرخ لن يتيرس له إنجاز كتابه و، وجهداً 

 سند فقد أحالك، متاماً أالتارخيي، فهنا يطبق قاعدة من 

 مثل املحدثني ومصنفاهتم.

                                                 
وهو مسلك سلكه شيخ اإلسالم ابن تيمية يف منهاج السنة وابن العريب يف العواصم  ( 6)

 يف عرض الفتن يف زمن الصحابة. 

واملسلك النقدي االستيعايب هذا من الصعب أن ي طبقه املؤرخ الذي يؤرخ تأرخيًا 

مر اً نه حيتاج وقتلوقائع اإلسالم عرب سنوات طويلة أل متكامالً  قد حيول  اً وجهد اً وع 

من الوقائع  ومن جهة أخرى ألن كثرياً  ،دون إنجاز املؤرخ لكتابه، هذا من جهة

وليست بحاجة إىل ذلك يف اجلملة مثلام  ،التارخيية ال يتأتى نقدها بطريقة املحدثني

لنقدي قدمنا عن الوقائع التي ال تعلق هلا بالرشيعة، وهلذا فإننا نجد املسلك ا

 تارخيية معينة فحسب. -أو وقائع–االستيعايب هذا يطبقه املؤرخ الذي حيرر واقعة 
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فإنه قد يواجه  املؤرخ لو قام بحذف كل ما يراه ضعيفاً  .ج

ء املذمومة واالقتصار عىل وجهة نظر  ،هتمة االجتزا

لة إبراز واحدة، فيجمع املؤرخ كل يشء، مع حماو

 وجهة نظره بطرق أخرى كالتعليق، أو التنبيه العارض.

 بين التأريخ وتناول التاريخ:نقد المرويات 
بني  تنبيه عىل قضية هامة، وهي أن هناك فرقاً لوننتقل هنا ل

 ريخ!أالتأريخ، وبني تناول الت

رخيية، فهنا يكفي املؤرخ أريخ عرض وقائعه التونقصد بالتأ

ء.استيعاب املرويات د  ون اجتزا

ئد أو : دراسة التاول التأريخونقصد بتن أريخ الستنباط فوا

ن )تناول التاريخ( االستيعاب، أو أفكار، فهنا ال يكفي مَ  معانٍ 

حيح من الضعيف، ألن الفكرة بل جيب عليه النقد ومتحيص الص

عىل قاعدة خملخلة فيها الصحيح  بناؤها ال يستقيمصحيحة ال

 والضعيف.
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 ، فام هي أركان نقد املرويات الرئيسة:ما تقدمإذا تقرر 

تقدم معنا الكالم عىل عدالة املؤرخ وضبطه وأمهية ذلك يف 

قبول األخبار التارخيية، ومن خالل ذلك نستطيع أن نستشف 

 :ومهامن أركان النقد الركنني الرئيسني 

 اإلسناد. نقد  .أ

طريقة املحدثني يف نقد الرجال عىل وذلك بتطبيق 

قواعد اجلرح والتعديل، للتأكد من حاهلم عدالة 

 وضبطًا.

وذكرنا أنه ينبغي التفريق  وقد قيدنا كالمنا هذا فيام سبق

بني املرويات التي ينبني عليها عقائد فتنقد عىل طريقة 

 املحدثني وبني ما ليس كذلك فيتساهل فيه.

 أن اجتاه املصنف العقدي أو كام تكلمنا فيام سبق عىل .ب

 السيايس قد يدفعه إىل عرض الوقائع التارخيية عرضاً 

عقيدته ومذهبه، فوجب التأمل يف متون به ين ر 

، للتأكد من هذه واعتبارها األخبارمرويات ناقيل 
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أن املؤرخ أو ناقل اخلرب  القضية اهلامة، فإذا وجدنا مثالً 

يف بعض الوقائع بام يتبنى عقيدة معينة، وقارنا مروياته 

روى غريه فوجدناه يعرض هذه الوقائع بأسلوب 

خمتلف تؤيد فكرته، أو تأملنا يف مروياته فوجدناها تؤيد 

عقائد باطلة خمالفة للكتاب والسنة، استطعنا من خالل 

)نقد املتن( هبذه الصورة أن نعرف قيمة أخبار هذا 

هو الناقل، وهذا هو الركن الثاين من أركان النقد، و

 (.نقد املتون)

 بين النقد واالجتزاء:
جيب التنبيه عىل قضية مهمة قبل مغادرة هذا املقام، وهي 

الفرق بني االجتزاء وبني عرض الواقعة التارخيية بعد النقد 

 فنقول:

إذا أورد املؤرخ يف الواقعة بعض املرويات وحذف بعضها 

ء أم نقول   النقد؟ نه أورد ما صح لديه بعدإفهل نتهمه باالجتزا

اجلواب: نتأمل فيام حذفه من مرويات أوالً، فإن اتضح لدينا 

، أنه حذفها بناء عىل ضوابط نقدية مستقيمة كشدة ضعفها مثالً 

 قلنا أنه عرض الواقعة بعد يشء من النقد، وهذا مقبول.

أما إذا ظهر أنه حذف بعض الوقائع ملجرد أهنا ال تتفق مع 

ء بعينه.وجهة نظره التارخيية فهذا هو اال  جتزا
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تكلمنا يف الفصل السابق عن معيارين رئيسني ينبغي التأمل 

فيهام لتقييم )املتن التارخيي(، ومها املادة واملوضوع، ووضحنا 

اد املؤرخ أن ينقدها إذا أربينا أنه و ،أمهية استيعاب املادة التارخيية

 فينقدها بناء عىل ضوابط علمية حمددة.

أما االعتبار الثاين وهو املوضوع، فأهم ذلك: أال يكون 

املوضوع التارخيي مصادمًا لثوابت عقدية ثابتة يف الكتاب 

 والسنة.

وهنا قاعدة هامة ينبغي أن نلقي الضوء عليها وهي أن 

 تستقى العقائد وما مصادر الترشيع هي الكتاب والسنة، فمنهام

فليس  )األحداث والوقائع(سواها من أبواب الدين، أما التاريخ 

ق لبعض ما ورد يف  من مصادر الترشيع، بل هو انعكاٌس وحتق 

 الرشع.

فعندما أقول لك: ما عقيدتك يف حممد صىل اهلل عليه 

 وسلم؟ تقول إنه رسول مرسل من عند اهلل.
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ب: من نصوص الوحي، من أين جئت هبذه العقيدة؟ اجلوا 

السرية –وال يمكن أن تأيت بعقيدتك هذه من التاريخ النبوي 

 ابتداًء. -النبوية

عقيدته يف النبي صىل اهلل يستقي ومعنى ما تقدم أن املسلم 

عليه وسلم ووظيفته وصفاته وأخالقه من نصوص الوحي، ثم 

ألن السرية هي انعكاس هلذه العقائد،  ؛يقرأ السرية يف ضوء ذلك

 وهبذا تستقيم قراءته وتفسريه لألحداث.

وتصورنا  ،وِقس عىل ذلك عقيدتنا يف األنبياء ويف الصحابة

من الكتاب والسنة  ىهذه كلها ثوابت تستق ،عن الكون واحلياة

ءة التاريخ ينبغي أن تكون يف ضوئها بأن  ال من غريها، وقرا

 ملا يقرأ حتى ال يضل يف قراءته. جيعلها املسلم معياراً 

بناء عىل ما تقدم: إذا كان املوضوع التارخيي الذي تقرؤه و

يتناول األنبياء بام ال يليق بمقام النبوة، وهو ما يصادم نصوص 

وخلق التاريخ البرشي كله فهل هذا  ،وحي َمن خلق األنبياء

املوضوع التارخيي ي سلَّم به، أم أن هذا أمارة عىل وقوع تزوير 

 وتشويه؟

ما يتناىف مع مقام النبي صىل اهلل عليه وإذا قرأت يف السرية 

 وسلم ...

وإذا قرأت من يفرس أفعال النبي صىل اهلل عليه وسلم بحب 
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 الدنيا..

وإذا قرأت ملن يصور تاريخ الصحابة بام ال يليق بعامة 

 عن كربائهم وساداهتم وخري الناس... الناس فضالً 

عنا إن ذلك كله من عالمات نكارة املتن التارخيي التي تدف

 للبحث عام ارتكب يف حق التاريخ من تشويه.

وال أغادر هذا املقام قبل أن أذكرك مرة أخرى بأننا متعبدون 

أنت بالوحي، وبالنص الرشعي، ومنه نستقي عقائدنا، فإذا 

ذهبت تسأل عن بعض احلوادث التارخيية التي قد تتسبب يف 

 صياغة مواقفك وعقائدك قبل أن تتأصل يف عقيدتك عن طريق

الوحي ونصوصه، فتصري عقيدتك راسخة يف قلبك ال 

ووجلت يف طريق لن  ،فقد دخلت الباب من غري بابه=تتزحزح

 ينتهي من الضالل.

واإلشكالية الكربى التي نعانيها يف زمان الشبهات هذا 

الذي نعيش فيه أن املجتمعات املسلمة بعيدة عن العلم الرشعي 

عىل مسامعها  والتأصيل العقدي الصحيح، ثم هي تلقى

الشبهات التارخيية فتصوغ عقائدها من خالل القصص التارخيي، 

وننشغل نحن معارش محلة القلم والدعاة بكشف الشبهات 

التارخيية واخلوض يف التفاصيل، وهو أمر ممدوح برشط: أن 

يكون بقدر، و أن يبذل اجلهد األكرب يف توجيه املجتعات 
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ملصدر الصحيح، ألن باب اإلسالمية إىل استقاء عقائدها من ا

 الشبهات التارخيية ال ينتهي.
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ريخ وتناوله، وقلنا أننا أرشنا من قبل إىل الفرق بني التأ

 د بالتأريخ عرض الوقائع التارخيية.نقص

ئد أو  ونقصد بتناول التاريخ : دراسة التاريخ الستنباط فوا

 و دراسته وعرضه لتفسريه.أو أفكار، أ معانٍ 

 ومعنى تفسري التاريخ: )البحث يف : ملاذا وقع ما وقع؟(.

مثاله: اقتتل املسلمون مع املرشكني يف كثري من الغزوات. 

 هذا تاريخ ألنه عرض لوقائع.

فإذا ذهبنا نفرس سبب املواجهات بني الكفار واملسلمني 

 وبواعث العداء بينهم، هذا هو تفسري التاريخ.

فه املتخصصون بـ: معرفة الضوابط التي تربط ويعر

األحداث والوقائع املتفرقة ودراستها لتبني دوافعها وارتباطها 

ونتائجها واستخالص السنن والنواميس من خالهلا واالعتبار 

 بالدروس والعرب منها.

وتفسري التاريخ املشار إليه أصعب بكثري من التأريخ، ألن 

حداث، أما التفسري فهو البحث عن التأريخ هو نقل الوقائع واأل
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ء العوامل الزمانية  العوامل التي أحاطت بالواقعة التارخيية، سوا

 أو املكانية أو العقائدية أو املذهبية..إلخ.

وقّل من يوفق إىل تلمس العوامل الصحيحة لكل الوقائع 

التارخيية من بني ركام التاريخ، فيخوض يف ذلك بعقله، وخيرتع 

 نفسه.عوامل من عند 

كثرة األخبار يف زماننا التي  ئن يستحرض القارأوأرجو 

جتمع عليها قنوات األخبار من حيث وقوعها، ، وحتيطها كل قناة 

عن األخرى،  خمتلفاً  بعوامل خمتلفة، ثم تفرسها كل قناة تفسرياً 

نفسنا حرية يف احلكم عىل كثري مما يقع حولنا أولذلك نجد من 

الوقائع، ومع التقدم اهلائل يف الوسائل  اليوم، مع أننا نعايش هذه

اإلعالمية املتناقلة لألخبار، فكيف بوقائع حدثت يف الزمن 

 الغابر، يوم ال كامريا وال تغطيات صحفية!

وإذا تكلمنا فيام سبق عىل رشوط املؤرخ أو ناقل األخبار، 

 فام هي رشوط من خيوض يف التاريخ؟

بنا عىل ذلك أهنا نفس رشوط املؤرخ  وناقل األخبار مع جوا

 تفاصيل.

 فنحن اشرتطنا يف املؤرخ التايل:

صحة التصور واملفاهيم، حتى ال يسوق املرويات   .أ

التارخيية بصورة فيها تزييف لن رة مفاهيمه هو، وهذا 



  بني التأريخ وتناول التاريخ  اريختاريخ وت

 

49 

حتى نأمن من  ب أكثر يف من )يتناول التاريخ(،جيتو

سوء استنباطاته من التاريخ أو سوء تفسريه للتاريخ بام 

مفاهيمه املنحرفة، فيجب عىل من تناول التاريخ  دمخي

ن تكون مفاهيمه مفاهيم رشعية منضبطة مستقاة من أ

 الرشع.

من ، وهذا يتوجب أكثر فييكون مسلامً  أن اشرتطنا أيضاً  .ب

، ألن التاريخ اإلسالمي كام تقدم ليس التاريخيتناول 

وقائع وأحداث فحسب بل هو تاريخ عقيدة  جمرد

خيوض يف تاريخ عقيدتنا من هو ورشيعة، فكيف 

 جاهل هبا، وكيف يتناول تاريخ ديننا من ليس منه.

 ومن أهم األبواب التي هلا مساس بتناول التاريخ هو:

من األحداث التارخيية  باب اإليامن بالغيب، ألن كثرياً  

، فكيف ن بالغيبال يستطيع أن يفرسها إال من آم

 يتناول التاريخ من ينكر الغيبيات.

: اإليامن الصحيح بالقضاء والقدر، ومن مل ها أيضاً ومن

يؤمن بذلك سيعجز والبد أمام تفسري كثري من 

 الوقائع.

من وقائع  ومنها اإليامن بالسنن الربانية، ألن كثرياً 

فكيف سيفرسها من التاريخ تتجىل فيها السنن الربانية 
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 عن سننه تعاىل. ال يؤمن باهلل فضالً 

يم العقيدة إذا كان يؤرخ ملا له واشرتطنا أن يكون سل .ج

مساس بالعقيدة، وهذا يتوجب أكثر عىل من يتناول 

التاريخ حتى نأمن من دس سمومه يف هذه الوقائع بام 

 يصادم عقائدنا.

 ومن أهم ما يدخل يف هذا ملن تناول التاريخ: 

العقيدة املنضبطة يف نبينا صىل اهلل عليه وسلم دون 

ن لرسالته، وإفراط من غال تفريط الكافرين به املنكري

 فيه ورفعه عن درجات البرش.

العقيدة يف الصحابة ومعرفة قدرهم وفضلهم عند اهلل 

 ورسوله ومكانة جيلهم يف تاريخ اإلسالم.

ملا ينقله من الكتب  أن يكون ضابطاً  واشرتطنا أيضاً   .د

فينقله بحروفه، وهذا يتوجب أكثر فيمن يتناول 

ع بألفاظه هو ليبني عىل ألفاظه التاريخ فال ينقل الوقائ

 ما يريد.

أن من يتناول التاريخ ال إىل )النقد(  فصلـه: ونبهنا يف 

نكتفي معه بمرحلة التقميش بل جيب أن ينتقل إىل 

مرحلة التفتيش والنقد، ألننا ال نقبل أن يستخرج 

ئد واالستنباطات من وقائع ليس هلا وجود أصالً  ، الفوا
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اختلط فيه الغث والسمني،  اً وال نقبل أن يفرس تارخي

 ألن كل ما ينتج عن ذلك سيكون خمتاًل والبد.

هذه الشروط تتناول كل من يتناول التاريخ في 
 أي عصر:

ال يظن الظان أن كل ما تقدم من رشوط خيص املشتغلني 

بالتاريخ من القدامى، بل هو يشمل كل من تناول التاريخ يف كل 

 زمان ومكان.

تاريخ مرسح واسع ملن أراد أن يديل أن أحداث ال :بيانه

بدلوه يف االستنباط والتفسري لوقائعه وال يتوقف هذا عىل زمن 

 دون زمن، فوجب تطبيق كل ما تقدم من رشوط.
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من املسائل اهلامة التي ينبغي التطرق هلا والعناية بإبرازها: 

يف العصور -عارص، أو )املتأخر ما هي مصادر املؤرخ امل

 ؟(-األخرية

تبت فيه مئات  وذلك أن التاريخ اإلسالمي قد دّون وك 

ؤرخ حد املشتغلني بالتاريخ تصنيف كتاب يأاملراجع، فإذا أراد 

 لفرتة معينة فام هي مصادره ومراجعه التي يستقي منها؟

بنا عىل ذلك أن هذا ال خيلو من حاالت:  وجوا

ته للتأريخ االستيعايب حلادثة أو فرتة أن تتوجه عناي  .أ

معينة، فريجع هنا إىل املصادر التارخيية األصلية أوال 

 كتاريخ الطربي وابن األثري وابن كثري والذهبي...

أن يكون مقصوده عرض التاريخ لتفسريه واستنباط  .ب

العرب منه، فهنا يشرتط عليه إذا كان سيؤرخ لواقعة هلا 

ة أن يرجع إىل جانب ما تقدم مساس بالعقيدة والرشيع

إىل الكتب التي اعتنت بنقد الوقائع التارخيية يف حالة ما 

 إذا كانت الواقعة التي سيؤرخها قد ن قدت من قبل.
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ب عليه إذا كان سيؤرخ لوقائع هلا مساس بالرشيعة وجي

القرآن أن تكون مصادره الرئيسة هي مصادر الرشيعة:  والعقيدة

ا وتفاسريه وكتب السنن ول لرشيعتنالكريم كونه املصدر األ

 واملسانيد.

كتب اجلرح والتعديل، والعلل، التي ستعينه عىل يرجع إىل و 

 احلكم عىل أسانيد هذه احلوادث.

املذكورة فيام  اإلسناد واملتن نقدوجيب عليه تطبيق قواعد 

 سبق.

فكل كتاب يتناول ما له عالقة برشيعتنا من الوقائع التارخيية 

يتناول  -كام قدمنا -ال نقبل ما فيه، ألنه ما تقدم  ن تطبيقدو

رشيعتنا وعقيدتنا فوجب اخلوض يف ذلك عىل األصول 

 الرشعية.

 عتمد على كتب مؤرخين مبتدعة:هل ُي
تقدم اجلواب عىل هذا ملا قلنا أن كل ما له عالقة بالعقيدة ال 

ولو يف الباب –يعتمد فيه عىل مؤرخ عىل غري عقيدة أهل السنة 

خ عىل األامل أما ما سوى ذلك فيتساهل فيه باجلملة مع  -قلؤرَّ

 اليقظة.

 عتمد عىل كتب غري املسلمني:هل ي  
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تقدم اجلواب عىل هذا ملا قلنا أن تارخينا نحن تاريخ رشيعة 

 وعقيدة فال نقبل تأريخ غري املسلم له.

ويلحق بذلك تأريخ كل ما له عالقة بالعقيدة والوحي 

 ون مصدرنا الرئيس فيه القرآن والسنة.كتاريخ األنبياء فيك

أما التفاصيل املوجودة يف الكتب التارخيية املستقاة من كتب 

ئيليات فنرد ما يصادم عقيدتنا  غري املسلمني فلها حكم اإلرسا

ا هو موافق ملا عندنا، وما كتناول األنبياء بام ال يليق، ونقبل م

فقط دون أن  نرسده ونرويه من باب القصة ليس من هذا وال ذاك

 .نبني عليه أحكاماً 

 هل يعتمد على كتب األدب في التاريخ:
فال  كتب األدب من الكتب التي خيتلط فيها احلابل بالنابل

والسبب يف ذلك أن وظيفة  ،ت قام عليها تصورات تارخيية منضبطة

فيجعل يرسح بخياله  ؛األديب هي إمتاع املستمع أو املتلقي ألدبه

وليست وظيفته توثيق ونقد ما  ،ي متع املتلقيويمرح يف تصوير ما 

يعرضه يف أدبه، فإن انضاف إىل ذلك أن ثمة منهجًا نقديًا كان 

ء واألدباء يقوم عىل  سائداً  يف نقد األدب عند متقدمي الشعرا

أمهية الفصل بني الشعر والدين، وأن الشعر إذا استخدم يف باب 

ب والشعر يف تقرير ! علمت خطورة الركون إىل األد(7)اخلري النَ 

                                                 
يقول األصمعي: )طريق الشعر إذا أدخلته يف باب اخلري الن، أال ترى أن حسان بن ( 7)
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 الوقائع التارخيية التي هلا تعلق بالرشيعة.

 املتعلق بالوقائع التارخيية ووجب معاملة األدب

ئيليات، وذلك بنقده ومتحيص ما يتفق مع ثوابت الدين  كاإلرسا

، وما ليس من هذا وال فريد واألدلة الرشعية فيقبل وما كان خمالفاً 

 ذاك يورد عىل سبيل احلكاية.

                                                                                       

ثابت كان عال يف اجلاهلية واإلسالم فلام دخل شعره يف باب اخلري من مراثي النبي 

زة وجعفر رضوان اهلل عليهم وغريهم الن شعره، وطريق صىل اهلل عليه وسلم ومح

القيس وزهري والنابغة من صفات الديار  ئالشعر هو طريق شعر الفحول مثل امر

والرحل واهلجاء واملديح والتشبيب بالنساء وصفة اخلمر واخليل واحلروب 

قد ، وانظر تاريخ الن85،90واالفتخار فإذا أدخلته يف باب اخلري الن(. املوشح 

 .38األديب عند العرب ص
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عىل جمرد رسد األحداث  زائداً  نقصد بعرض التاريخ أمراً 

التارخيية، فعرض التاريخ هو تقديم هذا التاريخ للمتلقي 

 بأسلوب هيدف إىل غايات معينة.

راً  أن التاريخ ليس جمرد رسد لألحداث بل  وقد قدمنا مرا

ءته ودراسته هي االعتبار واالستفادة من جتارب  غاية قرا

 فكان من املناسب أن نعرض التاريخ عرضاً السابقني...إلخ، 

 يناسب هذه الغاية.

لكن ما هي قواعد وضوابط منهج عرض التاريخ والتي 

 خترجنا من دائرة اخلطأ:

قبل أن يبدأ )العارض( بعرض التاريخ جيب عليه أن   .أ

الوقائع املراد عرضها عىل كل ما تقدم من  يمرر أوالً 

املرويات التارخيية، حتى يبني عرضه عىل ما  منهج نقد

 هو ثابت.

جيب عىل )العارض( للتاريخ أن يبدأ عرضه بالثوابت  .ب

العقدية والرشعية الثابتة يف الكتاب والسنة والتي هلا 
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مساس ببعض حوادث التاريخ، لتبقى هذه الثوابت يف 

ء هبا وال يغرق يف يستيض ئعقل وقلب القار

 التفاصيل.

التوسع يف التفاصيل  -واخلطورة–من اخلطأ  ونرى أنه

التارخيية يف األبواب التي يكثر فيها اللغط قبل تقرير الثوابت 

 العقدية والرشعية يف الباب املعروض.

 :أمثلة
قبل عرض تاريخ هنضة وسقوط األمم نقرر للمتلقي السنن 

الكونية الربانية املتصلة بالباب والثابتة بالكتاب والسنة، مثل أن 

االنحراف عن طريق الرشع سبب يف سقوط األمم، الذنوب 

واملعايص سبب يف سقوط األمم، الظلم سبب يف سقوط األمم، 

وهكذا، فيستطيع املتلقي بعد ذلك أن يتلمس أسباب سقوط 

 األمم وهو يقرأ تفاصيل التاريخ.

مثال آخر: قبل عرض تاريخ الصحابة يبدأ بعرض القواعد  

ابة وعىل رأسها )عدالة الصحابة( الثابتة العامة املتعلقة بالصح

 .واضحاً  بالكتاب والسنة، ويقرر هذا تقريراً 

فإذا عرض بعد ذلك تاريخ الصحابة ريض اهلل عنهم بام 

هذه  ئتضمنه من أخطاء يسرية إىل جانب صواهبم، رد القار

اء هي يف دائرة طوفهم أن هذه األخ ،األخطاء للقاعدة العامة
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وأهنا ال متس بأي حال من األحوال عدالة االجتهاد املأجور، 

 الصحابة.

عىل من يعرض التاريخ استحضار أن التاريخ   .ج

اإلسالمي علم له صلة بعقيدتنا ورشيعتنا، فمن 

 ( وال يكون العلم نافعاً نافعاً  ن يكون )علامً أالواجب 

إال إذا استنهض مكامن النشاط يف اجتاه اخلري، والبعد 

البعد عن  .. طريق الطاعة والنشاط يف عن الرش..

 تعرض السرية وع ر الصحابة فال .. طريق املعصية

استحضار أن النبي صىل  جيبجمرد أحداث بل  اهنعىل أ

اهلل عليه وسلم هو القدوة، والصحابة هم الذين متثل 

ل اإلسالم ث  مَ تَ بِ  ه، جيب استحضار أناإلسالم فيهم

 وهكذا.انت رت األمم، وبالبعد عنه اهنزمت األمم، 

ويدخل يف هذا الباب استحضار أن تاريخ اإلسالم هو 

تاريخ عقيدة قبل أي يشء، عقيدة ملا متثلت يف أبنائها 

 هنضت هبم، وملا تنكبوا عنها ختلفوا عن الركب.

يا، وهي تاريخ رشيعة، ملا متسك هبا أبناؤها ملكوا الدن

 تعدوا عنها ذلوا.وملا اب

ن يعرض التاريخ العناية عىل م ومما يتصل بام تقدم أن د: 

باحلوادث الكربى التي كان هلا أثر يف حتويل دفة 
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 التاريخ، ال التفاصيل التي ال ينبني عليها كثري عمل.

ويتصل بام تقدم كذلك أن يكون أسلوب عرض   .هـ

نياً  التاريخ يف باب عرض اخلري والرش أسلوباً  ، قرآ

فيعرف الكاتب كيف ينهى عن الرش دون ابتذال يف 

صويره، ويعرف كيف يضفي عىل اخلري صفات اجلامل ت

 والتألق.

 اً عىل من يعرض التاريخ أن يستحرض أن هذا تارخي  .و

بالبرشية وبالزمان واملكان، وذلك كله من  اً متعلق

خملوقات ربنا تبارك وتعاىل، أوجده وخلقه لغاية، فام 

هي تلك الغاية وما هي حكمة إجياد ذلك كله، عىل 

ز ذلك كله يف عرضه، وجيب عليه أن املؤرخ أن يرب

التاريخ البرشي  جيعل األنبياء ورساالت السامء حمورَ 

يف  ألهنم عليهم السالم هم من جعلهم اهلل  سبباً  ؛كله

إيصال التصور الصحيح عن الكون واحلياة والوجود 

 للبرشية، فكانوا أحق من يدور التاريخ يف فلكهم.

زناً عىل من يعرض التاريخ أن يكون  .ز يف عرضه،  متوا

فيعرض حلظات قوة األمة وما يستفاد منها، ويعرض 

 حلظات ضعف األمة وأسبابه وما يستفاد منه. أيضاً 

آخر يؤدي إىل خلل ونرى أن االقتصار عىل جانب دون 
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يف تصور التاريخ، فاالقتصار عىل ذكر مراحل القوة 

وهو أن كل تاريخ  موهوماً  يولد عند املتلقي ظناً 

 كان هكذا، والعكس صحيح. اإلسالم

ض صورة متزنة عن مراحل قوة األمة رلذا وجب ع

 وضعفها.

 البعد عن املبالغات يف اجلانبني. .ح

واملالحظ أنه ملا تناول التاريخ اإلسالمي بعض 

الشانئني فشوهوه وزوروه قوبل هذا من بعض 

املتحمسني لإلسالم بتلميع التاريخ واملبالغة يف هذا 

ج عرضهم التارخيي عن الواقع، واحلق اجلانب بام خير

ما وضعه  ا وجوب االتزان يف هذا الباب، بأن نمحو

الشانئون واملزورون ونعرض الصورة الواقعية 

 الصحيحة لألحداث دون مزايدة.

ينبغي التفريق بني أنواع املتلقني وبناء عليه حتديد  .ط

 أسلوب العرض التارخيي.

اريخ ألمته يلتزم فإذا كان العارض يف معرض تقرير الت

أسلوب االعتزاز واالفتخار بثقافته اإلسالمية، وبيان 

م اإلسالم كان  والتنكب  ،سبب هنضة األممأن التزا

 هم أسباب سقوطها.عنه كان أ
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إذا كان العارض يعرض التاريخ ألمة من األمم و

األخرى يكثر بني املنتسبني هلا الطعن يف تارخينا جيب 

ورة ذكية جتمع بني التقرير عليه أن يعرض التاريخ بص

باحلجة  وبني دحض شبهات القوم عن تارخينا

 والربهان.

ومهام يكن من أمر فعىل من يعرض التاريخ أن يبتعد عن 

ل الرضا عن اإلسالم من ِقبل األمم  أسلوب )تسو 

األخرى( كام هو حال كثري ممن كتب يف التاريخ، 

ود  َوالَ  َوَلْن َتْرََض َعنَْك ﴿وليستحرض قوله تعاىل  اْليَه 

مْ   بأسلوب–فيجب عليه  ﴾النََّصاَرى َحتَّى َتتَّبَِع ِملََّته 

ه، ما ورد الثابت تقرير -حسن  .يرضوا  مل أم رضوا  سوا

إذا كنت تعرض تاريخ اإلسالم فأنت تعرض أعرق  .ك

التواريخ، وقمة ما بلغته اإلنسانية كلها، فعليك أن تعتز 

وحاة من الرشع، بثقافتك وتفتخر بمصطلحاتك املست

وبألفاظك وأسلوبك الذي حيتذي خطى الكتاب 

، فلكل والسنة، ودعك من مصطلحات األمم األخرى

أمة ثقافتها وتارخيها، وثقافتك أنت متصلة بوحي 

 السامء فارفع رأسك نحوها.
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 منا قبل ذلك أن العلم النافع هو العلم الذي تظهر ثمرتهقدَّ 

 عىل عقيدة اإلنسان وعىل لسانه وعىل أعامله.

وعىل املسلم الذي يريد أن يتعلم التاريخ أن يستحرض هذا 

املعنى العظيم، فيستحرض أن اجلهد والوقت والعمر الذي 

سيبذله يف دراسة التاريخ إذا مل يكن من ورائه ثمرة عقدية أو 

وقت قولية أو عملية تنعكس عىل شخصه وحياته، فإن كل هذا ال

 واجلهد والعمر قد ضاع سدى.

للتاريخ حتى ال يضيع عمره سدى أن  ئعىل الدارس والقار

يتساءل: ملاذا سأقرأ التاريخ، وملاذا سأدرس التاريخ؟ ما هي 

األهداف التي جيب عيّل أن أجعلها نصب عيني يف قراءيت 

 للتاريخ؟

فإذا كانت األهداف واضحة أمامه والثمرة احلقيقية للعلم 

ع متمثلة يف قراءته، فليرشع يف ذلك، أما إذا كان يشء من الناف

ءته  ذلك ليس واضحاً  أمامه، أو أنه سيجد ثمرة عكسية لقرا

قد تكون سببًا يف  -خللل فيها–للتاريخ، بمعنى أن قراءته للتاريخ 

تثبيطه عن طريق اخلري يف حياته فعليه أال خيوض يف ذلك، 
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 ولينشغل بام ينفعه.

ءة التاريخ ودراسته تستشف مما سبق يف كثري من أهداف ق را

الغايات بعض احلديث عن منهج عرض التاريخ، وذلك ألن 

التي ذكرناها يف منهج العرض الصحيح للتاريخ، هي نفسها 

األهداف التي ينبغي عىل املتلقي هلذا العرض أن يستحرضها 

 وهو يدرس التاريخ.

يف  أهداف دراسة التاريخ، وأمههاأهم  ونستطيع تلخيص

 :التايل

 وجل. حتقيق العبودية هلل عز .أ

فاملسلم يقرأ يف تاريخ اخللق فيعلم أن اهلل مل خيلق اخللق 

نَّ َواإِلنَس إاِلَّ ﴿إال لعبادته وتوحيده  َوَما َخَلْقت  اجْلِ

ون ، فتتوجه حياته إىل إقامة عبودية اهلل ﴾لِيَْعب د 

لق من أجلها.  عزوجل ليحقق الغاية التي خ 

ن تاريخ الرسل واألنبياء فيعرف أن غاية ويقرأ ع

إرساهلم للبرشية هي توجيهها إىل توحيد رهبا 

ٍة ﴿والتمسك باملنهج الرباين،  ل  أ مَّ َوَلَقْد َبَعْثنَا يِف ك 

وا اهلل والً َأِن ا ْعب د  فتتوجه حياته للتمسك برشيعة  ﴾َرس 

 األنبياء والرسل، وعبادة الرب الواحد القهار.

وسريته خ رسولنا حممد صىل اهلل عليه وسلم يقرأ يف تاي
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فيتعرف عىل سرية خري البرش وسيد الناس، فيتمثلها 

ته.  قدوًة له يف كل أنفاسه وخطوا

يقرأ تاريخ الصحابة، فيتعرف عىل أخالق اجليل الذي 

عدله ربنا من فوق سبع ساموات، اجليل الذي مل تشهد 

م وأهله، البرشية مثله، اجليل الذي أعز اهلل به اإلسال

فيتلمس عقيدهتم وأخالقهم ومنهجهم ويسري عىل 

 خطاهم.

يقرأ تاريخ القادة الكبار الذين بذلوا حياهتم هلل ولدينه، 

 فيتوجه بطاقته ومهته خلدمة دينه.

  يف كل زمان ومكان الذينيقرأ تاريخ العلامء املصلحني

ة وترسيخ العقائد سخروا أنفسهم لنرش العلوم النافع

املفاهيم الصحيحة يف األمة، فينشط لطلب واألفكار و

 العلم النافع وتعليم أمته.

 السنن الربانية يف اخللق والكون. إدراك .ب

فاملسلم إذا تأمل يف تاريخ األقوام الذين كذبوا رهبم 

وانحرفوا عن رشيعته ومنهجه وغرقوا يف أوحال 

الذنوب واملعايص، وما حلَّ هبم من عذاب، ودمار 

وإذا تأمل يف وجترباً،  وكثرةً  ام بلغوا قوةً حلضاراهتم، مه

مرحلة ضعف الدولة اإلسالمية وأهنا بدأت بسبب 
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البعد عن طريق الرسول صىل اهلل عليه وسلم، 

واالنحراف عام كان عليه الصحابة والتابعون، والتفرق 

علم أن طريق النجاة  والترشذم بني املسلمني..

األمم هو والنجاح والفالح لألفراد واملجتمعات و

وعلم أن من أسباب التمسك بعقيدهتا ورشيعة رهبا، 

فكان سقوط األمم وهالكها بعدها عن رشيعة رهبا، 

له عىل االعتصام بحبل ربه ومنشطًا له عىل  هذا دافعاً 

استطاع من االنحراف عن صيانة نفسه وجمتمعه ما 

 طريق ربنا، حتى ال حيل به وقومه ما حل بأمم سابقة.

تاريخ الرعيل األول وكيف ن رهم اهلل  وإذا تأمل يف

لعربة يف انتصار عىل قلة عددهم وضعفهم، تعلم أن ا

اإليامن ال بالقوة وال بالكثرة، فاهلل الذي األمم يكون ب

 يعز من يشاء ويذل من يشاء.

وإذا تأمل فيام حل بأمته من ابتالءات علم أن االبتالء 

د، يريد اهلل هبا  سنة جارية عىل األمم كام عىل األفرا

متحيص اخلري من الرش، واختبار الصرب والرضا بأقدار 

اهلل لدهيم، وتنشيط اهلمم للعودة إىل طريق رهبا من 

 جديد.

 .نسانيةقدوات تاريخ اإل سري االطالع عىل .ج
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وذلك باإلكثار من استحضار قصص األنبياء والصاحلني 

 .علامء والقادة الكبار وتلمس خطاهموال

ما كان عليه النبي صىل اهلل عليه وسلم التعرف عىل   .د

وأصحابه والسلف عقيدًة وأخالقًا وعبادًة، وتاريخ 

دخول املحدثات يف األمة اإلسالمية ليعصم املسلم 

 نفسه من كل حمَدث.

اإلكثار من التأمل يف دروس التاريخ وعربه التي يستفاد   .هـ

 منها يف زماننا، ونستطيع أن نثري حياتنا هبا.

لوقوف عىل مصداق كالم ربنا تعاىل يف تاريخ األمم ا  .و

يف املايض واحلارض، ومصداق كالم ربنا يف وصف 

رسولنا صىل اهلل عليه وسلم، ومصداق كالمه يف 

وصف الصحابة رضوان اهلل عليه، فاملسلم املعتز 

بعقيدته الصحيحة سيجد مصداق كل ذلك وهو يتأمل 

هلل عليه وسلم يف تاريخ األمم ويف سرية النبي صىل ا

 ويف سري الصحابة رضوان اهلل عليهم.

 :تطبيق
ءة عن تاريخ األنبياء والرسل  -1 مسلم يكثر من القرا

ورساالهتم، فصاروا قدوة له يف حياته يتلمس خطاهم، 

 ويقتدي هبم.
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 هل قراءته التارخيية هذه من العلم النافع؟

 اجلواب: نعم.

 أخالقه..التعليل: ألهنا أثمرت وانعكست عىل عقيدته و

عن تاريخ الرسل وال عن سرية  مسلم ال يعرف شيئاً  -2

ءة تفاصيل  النبي صىل اهلل عليه وسلم، ويكثر من قرا

 تاريخ احلضارات القديمة.

 هل قراءته التارخيية هذه من العلم النافع؟

 اجلواب: ال.

ءة ال تثمر وال تنعكس عىل عقيدته  التعليل: ألهنا قرا

 وأخالقه..

م متأمالً مسلم يقرأ يف تار -3 يف أسباب  يخ األمم واألقوا

 ضعف األمم.

ءة نافعة؟  هل قراءته التارخيية هذه قرا

 اجلواب: نعم.

 التعليل: ألهنا مثمرة، وتنعكس عليه وعىل أمته..

ءة واخلوض فيام شجر بني  -4 مسلم ي كثر من القرا

 الصحابة.
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ءته وخوضه هذا من العلم النافع.  هل  قرا

 اجلواب: ال.

العقيدة يف الصحابة ثابتة ومتقررة التعليل: ألن 

بالكتاب والسنة، وعبادهتم وأخالقهم متقررة يف 

الكتاب والسنة، والعلم النافع هو أن نعتقد بام يف 

الكتاب والسنة ونقتفي عباداهتم وأخالقهم الثابتة يف 

 الكتاب يف السنة.

أما اخلوض يف تفاصيل ما شجر بينهم فليس له أي ثمرة 

املسلم وال عىل عبادته وال عىل أخالقه، وال عىل  نافعة عىل عقيدة

 جمتمعه وال عىل أمته.

سلف  الصالح ألسنتهم ال وألنه ليس من العلم النافع كفَّ 

، وهنوا املسلمني عن اخلوض فيه، وهذا من عمق عن اخلوض فيه

فهم السلف وتفريقهم بني ما ينفع املسلم من وقائع التاريخ وما 

 ال ينفعه.

عن  منهم أو عجزاً  ضعفاً هم اخلوض يف ذلك ومل يكن ترك

اخلوض، فقد خاض العلامء بقدر يف هذا للرد عىل من استغل هذه 

وبينوا أن  ،الفتن للطعن يف العقائد الثابتة يف الكتاب والسنة

الصورة )الصحيحة( )الكاملة( ملا وقع تدل عىل أنه ال تعارض 

ا وقع، بل ما وقع بأي حال من األحوال بني العقائد الثابتة وبني م
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 –يدل عىل مبلغ العدالة الذي بلغه القوم، وتفانيهم يف ن رة احلق 

 .-كل بحسب اجتهاده

 إذن قبل أن خيوض املسلم يف هذا الباب عليه أن يسأل نفسه:

هل قراءيت وكثرة سؤايل عن هذا املوضوع سينعكس يف 

عقيدة صحيحة  النهاية عىل عقيديت بأي يشء نافع، فيضيف إيلَّ 

 جديدة مل تكن متقررة عندي مثال؟

 هل سينعكس عىل عباديت بأي يشء نافع كأن ينشطني مثالً 

 يف العبادة؟

عكس عىل أخالقي بأي يشء نافع؟ هل سينعكس نيهل س

 عىل حال أمتي بأي يشء نافع؟ 

لامذا إذن ال أنشغل بعلم ينفعني فإذا كان اجلواب: ال.  ف

 وتظهر ثمرته عىل ذايت وحيايت.
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املتخصصون املوضوعية بالتربؤ من املؤثرات الذاتية  ف  ر  عَ ي  

 يف تناول القضايا.

ويف التاريخ يقولون أنه جيب عىل املؤرخ أن يتجرد من كل 

 معتقادته حتى يتناول التاريخ بواقعية.

 !؟كالم واقعي أصالً الالسؤال: هل هذا 

 من عاقل جيهل أن اإلنسان ليس جمرد إنسان! ما

وما والروح فام من إنسان إال وهو جمموع الصورة التي تراها 

حيمله هذا اإلنسان من عواطف، ومشاعر، وأحاسيس، وأفكار، 

 وعقائد..

بل صار  وإذا أخىل اإلنسان نفسه من ذلك كله مل يعد إنساناً 

 ال وجود له! شيئاً 

اول سرية الرسول صىل اهلل عليه وأنت لو طلبت مني أن أتن

بعد التجرد من عقيديت بأنه رسول، قلت لك: إن تناولك وسلم 
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إياه عىل أنه ليس برسول هذا يف نفسه عقيدة!! فكيف تزعم 

 وضح من أن يرشح!أجتردك من العقائد؟! واألمر 

أما احلياد فهو أن يقف املؤرخ عىل مسافة واحدة من مجيع 

ء ال وجود له، و أنت إذا زعمت أنك يش األطراف، وهذا أيضاً 

–حمايد ألنك تقف عىل مسافة واحدة بني خري البرش و أيب جهل 

 .-مثالً 

قلنا لك هذا كفر بالرسول وهو عني ما يقول به أبو جهل، 

 فكيف تدعي وقوفك باحلياد!

هذه ألفاظ ال وجود هلا بالصورة التي يصورها رواد مناهج 

أمر ال يتصوره العقل، وقد البحث الغريب يف التاريخ، وهو 

 ال يمكن أن يكون. اعرتف بعض روادهم املنصفني بأن هذا شيئاً 

إىل جانب عقيدته ورشيعته  وعىل املسلم أن يفتخر بوقوفه

 ورسوله..

فحسب بل يعيشه ويتنفسه  كله جانب ذلكال يقف إىل  

 ويموت يف سبيله!
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إّن امللكة النقدية التي ت عين ك عىل تقييم كتاب أو حمارضة أو 

مقال يف التاريخ لن تستقيم لديك إال باستقامة الصورة 

ويفرس هبا  نبغي أن يكتبللطريقة التي ي الصحيحة يف ذهنك

ويه يف عرضه لتاريخ من تشاملا دخل يف  واستيعابكالتاريخ، 

 وهو ما فصلنا احلديث عنه فيام تقدم.وتفسريه، 

فإن استقامت الصورة يف ذهنك صار من امليسور لك أن 

من خالل تقييم مدى إيفاء الكتاب تارخييًا وتقيمه،  تنقد كتاباً 

ي حتدثنا عنها فيام تقدم، والكاتب بالضوابط والرشوط الت

 :(8)ونستخلص منها التايل

ى عقيدة الكاتب واجتاهه الفكري ومدأن تنظر يف   .أ

العقيدة اإلسالمية الصحيحة لصوقه أو بعده عن 

 )العدالة والضبط(.والفكر املنضبط.

                                                 
 وهذه هي العصارة التي نريد أن نصل إليها. ( 8)
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أن تتأمل يف املتن التارخيي الذي يقدمه الكاتب وتنقده   .ب

 باعتبار املادة واملوضوع.

أن تتأمل يف مدى اعتناء الكاتب بتمييز الصحيح من   .ج

يات التارخيية خاصة تلك املتعلقة السقيم من املرو

 عىل نقد علمي منضبط. بالرشع بناءً 

أن تتأمل يف مصادره، هل يعتني بتقديم القرآن وكتب   .د

لرشع، وهل عنده دراية باملصادر السنة فيام له تعلق با

 األصلية يف كل باب.

يف تفسريه للتاريخ هل يتقيد بالضوابط والقيود   .هـ

 املذكورة فيام تقدم.

يف عرضه للتاريخ هل يتقيد برشوط العرض املنضبط   .و

 للتاريخ املتقدمة.

فكلام كان الكتاب مستوفيا للضوابط املذكورة كان تقييمك 

أو ممتاز بناًء عىل مدى قربه من هذه  للكتاب بأنه جيد أو جيد جداً 

الضوابط، وكلام ابتعد الكتاب عن هذه الضوابط استطعت أن 

عىل  أو رديء بناءً  يف أو ضعيف جداً تعطيه تقييمك بأنه ضع

 مدى ب عده عنها.
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سأخصص هذا الباب للحديث عن أهم األمثلة التي 

توضح بجالء جماالت تشويه التاريخ، وأهم املواضيع التارخيية 

سأرضب أمثلة التي حرص أعداء اإلسالم عىل تشوهيها، كام 

 تقريرية ألكثر القضايا التي أثرهتا يف الباب األول.

ر هلا من محلة و من فضل اهلل تعاىل عىل هذه األمة أن سخَّ

القلم من يذب عنها وعن تارخيها يف كل زمان ومكان، ويف هذا 

الع ر مع كثرة ما حلق تارخينا من تشويه وتزوير إال أن بعض 

امة بام حيدث فنهضوا وقاموا حمذرين محلة القلم كانوا عىل دراية ت

 أمتهم من خطورة ذلك.

هلذا سأحرص بعد عرض أمثلة للتشويه الذي حلق و 

إىل أفضل وأجود الكتب واملتخصص  القارئإرشاد التاريخ عىل 

ز التشويه الذي حلق التاريخ يف الواقعةالتي قرأهتا يف   إبرا

 والرد عىل الشبهات املثارة حوهلا. املذكورة

أنني أردت أن أجعل كتايب هذا خمت ًرا  هذا البابدة وفائ

مناسبا جلميع فئات القراء، يضع النقاط عىل احلروف، وينبههم 

للقضية وخطورهتا، وسبب وكيفية ما جرى للتاريخ من تشويه، 



 تاريخ وتاريخ  أمثلة تشويه التاريخ

 

78 

أما املتخصصون الذين يرومون التوسع يف املوضوع واستقصاء 

نبه فهذا الباب يرشدهم إىل  أهم الكتب الكالم عىل بعض جوا

 التي ينصحون هبا للتوسع يف هذا املوضوع املهم.

 :ات التاريخية التي لحقها التشويهأهم المساح
إذا كان ( )مسلامً  أن يكون املؤرخ  يف الباب األول اشرتطنا 

سيعرض ملا له عالقة بالدين، وذكرنا مقصودنا بـ)مسلم( يف هذا 

ن اخللق السياق، وهي استقامة تصوره وفكره ومفاهيمه ع

 والكون واحلياة من خالل استقاء ذلك من الكتاب والسنة.

وقلنا أن املؤرخ إذا مل يكن كذلك فإن هذا كفيل بإنتاج 

 تاريخ مشوه.

وَمن قام بفحص املوسوعات التارخيية التي ألفها الغربيون  

وصارت مراجع البحث والتأليف يف العامل كله وقف عىل 

دينية عندنا معارش  مصداق ذلك، حيث تعرضوا لثوابت

 املسلمني باإلنكار.

 وأكثر الثوابت التي يتعرضون هلا يف كتاباهتم بالتشويه:

 إنكار وجود اهلل عز وجل. .أ

 اخلوض بالباطل يف نشأة اخلليقة. .ب

 ليتوسلوا الطعن يف اإلسالم ونزع صفة الوحي عنه،  .ج
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 لكل زمان ومكان. بذلك إىل إنكار كونه صاحلاً 

 يخ الرسل واألنبياء.تشويه تار .د

 تشويه تاريخ النبي صىل اهلل عليه وسلم. .ـه

 تشويه تاريخ الصحابة. .و

 تشويه تاريخ العلامء والقادة واملصلحني التارخييني. .ز

 :وسأكتفي برضب بعض األمثلة

 :كالمهم على نشأة الخلق :المثال األول
لقد بدأ االنحراف واخللل يف كتابة التاريخ مع أقدم حدث 

 رشي وهو )خلق اإلنسان(!ب

فإن األمم التي قطعت عالقتها بوحي السامء ملا تناولت 

ن لنا أول حدث يف التاريخ البرشي عجزت عن أن قلمها لتدو  

يرشح لنا كيف وجد هذا اإلنسان وما هي  معقوالً  تدون لنا شيئاً 

 الغاية من وجوده!

وجعلوا يتخبطون يف رشح وتفسري ذلك من عصور قديمة، 

ية يف الع ر احلديث تشارلز داروين )تـ  حتى م( 1882تسلَّم الرا

( the origin of speciesليتحفنا بنظريته عن بداية الكائنات )

( ليخلص إىل أن مجيع الكائنات evolution theoryوتطورها )

منحدرة من أسالف مشرتكة، وأن آخر أسالف اإلنسان هو 
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عىل أهنا أمر قطعي ال  القرد! هذه النظرية التي تم التعامل معها

شك فيه، وتم تعميمها عىل أكثر بالد العامل لتدرس يف املدارس 

 واجلامعات، وتقرر يف مناهج التعليم.

وملا درسونا نظرية داروين يف مدارسنا مل يقولوا لنا أن 

داروين نفسه أعلن عن حلقة مفقودة يف نظريته وهي احللقة التي 

هيتد إىل هذا املخلوق العجيب بني مرحلة القرد واإلنسان، فلم 

يف كتابه عن صعوبات  خاصاً  بينهام، ومل خيربونا أنه عقد فصالً 

علمية ال زالت تواجه نظريته، فالفصل السادس يف كتابه عن 

نه ) ( صعوبات النظرية، ومل difficulties of theoryالتطور عنوا

ية خيربونا أنه عزا وجود أول خلية حية والتي تطورت منها البرش

ه وجِ ملحض الصدفة! ومل خيربونا أنه منذ أعلن عن نظريته و  

بانتقاد حاد يف جمتمعه من بعض أصحاب الفطر السليمة الذين 

( ، creationismكذبوا ذلك كله وعزوا اخللق إىل خالق الكون )

( bjorn kurtenومل يقولوا لنا أن بعض امللحدين يف الستينات )

–(=)ليس من القردة   not from the apesصنف كتابا بعنوان )

لآلثار القديمة  ( يقول فيه أنه قىض حياته دارساً -وهو مطبوع 

للبرش والقرود فوجد أن األقدم هو هيكل أقرب هلياكل البرش 

( وخلص إىل أنه ramapithecusوأطلق عليه يف الكتاب اسم )

إذا قيل بأن أحدمها تفرع من اآلخر فإن األحرى أن يقال أن 

هو األصل الذي تفرع منه القرد! مل خيربونا عن ذلك اإلنسان 



  أمثلة تشويه التاريخ  اريختاريخ وت

 

81 

 ، كل ما أخربونا به يف املدرسة أن أجدادنا قرود.شيئاً 

ً أقدم  ومرت األيام ليكتشف الباحثون األمريكيون مؤخرا

ثر عليه يف التاريخ والذي أطلقوا عليه )أردي(  هيكل برشي ع 

، ليعلن ليس له عالقة بالقرود وهو هيكل عىل شكل برشي متاماً 

فريق من الباحثني األمريكيني عن اهنيار نظرية داروين، حيث مل 

عىل ما قاله بل األدلة تؤكد سقوط  حمسوساً  جيدوا إىل اليوم دليالً 

نظريته، فأقدم هياكل القرود عىل شكل قرد، وأقدم هياكل البرش 

 عىل شكل برش.

إن هذا التخبط الذي عاشت فيه البرشية وهذه التكهنات 

أن تسطر لنا أول  فعجزتوك التي تعيش فيها إىل اآلن والشك

 جد البرش، كان أمرها حمسوماً عبارة يف التاريخ وهي كيف و  

 عندنا لو كانوا يعلمون!

إن كتابة أول حرف وأول سطر يف التاريخ عندنا هو )كن 

 فيكون( هذا كل شئ!

إن حكمنا عىل النظرية القائلة بأن اإلنسان تفرع عن القردة 

لق )يف أحسن تقويم(، وقد خلقه ربه  حمسوم عندنا بأن اإلنسان خ 

ه فعدله.  منذ خلقه فسوا

إن القول بأن أصل الكائنات احلية واحد فال فرق بينها 

ْم يِف اْلرَب  ﴿حمسوم عندنا بقوله تعاىل :  ْمنَا َبنِي آَدَم َومَحَْلنَاه  َوَلَقْد َكرَّ
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ْم ِمَن الطَّي   ْم َعىَل َكثرٍِي مِمَّْن َخَلْقنَا َواْلَبْحِر َوَرَزْقنَاه  ْلنَاه  َباِت َوَفضَّ

 .﴾َتْفِضيالً 

َوَما  ﴿إن غاية خلق هذا املخلوق حمسومة عندنا بقوله تعاىل 

ون نَّ َواإِلنَس إاِلَّ لِيَْعب د  ومل نتخبط كتخبطهم يف  ﴾َخَلْقت  اجْلِ

معرفة الغاية من وجود الكائنات احلية كمن قال منهم أن غاية 

 ها هو البحث عن األكل والتناسل! وجود

 :مثال ثاني
نبينا عليه ملا عرض املؤرخون من غري املسلمني سرية 

من صفة )النبوة( بل جعلوا النبوة فكرة  دوهالصالة والسالم، جرَّ 

طرأت يف ذهنه أو )موهبة(، أما نزول الوحي فجعلوه )حاالت 

ا القرآن فهو من ال رع كان يمر هبا نبينا صىل اهلل عليه وسلم( أم

ا من ته إنام لفقهمن القصص القديمة، ورشيع ه  عَ من تأليفه مَجَ 

نية واليهودية، والصلوات اخلمس أ   خذت عقائد أخرى كالن را

 عظيام. عن الفرس، تعاىل اهلل عن كفرهم علواً 

التاريخ  ة  بَ تَ ليس أبو هلب هو من كتب هذا الكالم، إهنم كَ 

هاالت من التقديس  الذين ن سجت حوهلم وحول كتاباهتم

 ررت موسوعاهتم عىل اجلامعات واستلت منها املناهج.وق  

ولذلك فإن أوصافهم التي يطلقوهنا عىل النبي صىل اهلل 

عليه وسلم يف هذه الكتب ال حتمل يف طياهتا معنى النبوة 
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والرسالة، فتجدهم يطلقون عليه صىل اهلل عليه وسلم: زعيم 

 رشيعته: تعليامته.روحي، قائد ديني، ويطلقون عىل 

وونه بأي زعيم ديني آخر وأي قائد روحي اوهم يف ذلك يس

 .آخر، من أمثال بوذا وكنفشيوس مثالً 

وبعد أن يقطع هؤالء املؤرخون العالقة بني الرشيعة 

وقسم ء، منهم من يتناول اإلسالم بالذم، اإلسالمية ووحي السام

هذا القسم آخر يتناول اإلسالم باملدح واإلعجاب بتعاليمه، و

وإن كان أفضل حاالً من سابقه، إال أنه واقع يف خلل عظيم 

، وهو أنه جعل اإلسالم جمرد تعاليم ونكذلك ال يتنبه له كثري

طرأت عىل ذهن النبي صىل اهلل عليه وسلم، فنزع عنها معنى 

القدسية الذي يميز الرساالت والنبوات وتعاليم األنبياء، وهذا 

به إىل الطعن يف  يتوسلان، حيث يف نفسه من اخلطورة بمك

الرشيعة ورفض تطبيقها كوهنا جمرد تعاليم طرأت عىل ذهنه صىل 

 اهلل عليه وسلم، وهذا مسلك يسلكه كثري من أذناب الغربيني.

لسيرة الصحابة رضوان اهلل  تناولهم مثال ثالث:
 عليهم

إذا كان هذا هو مبلغ الضالل الذي وصلوا إليه يف احلديث 

خللق وأفضل البرش وهم األنبياء والرسل عليهم عىل صفوة ا

السالم، فام بالك بام سيصلون إليه يف ضالهلم عند احلديث عىل 
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 صحابة نبينا صىل اهلل عليه وسلم.

إهنم مقطوعون عن الوحي، ال يعرفون أن هذه الثلة املباركة 

هم من اصطفاهم رهبم ليكونوا حلقة الوصل بينه صىل اهلل عليه 

ألجيال املسلمة الالحقة، فاصطفاهم حلمل هذا وسلم وبني ا

الدين، واصطفاهم لنرشه، واصطفاهم حلفظه، وأنه قد ريض 

عنهم ورضوا عنه، وزكاهم من فوق سبع ساموات وعدهلم، 

وذكر املهاجرين واألنصار وأهل الشجرة وأهل بدر وأهل الفتح 

وغريهم يف كتابه لتبقى ذكراهم عطرة بيننا، وأوكل إليهم نرش 

ذا الدين يف أقطار الدنيا، وأن النبي صىل اهلل عليه قد محى ه

جناهبم، وهنى عن التعرض هلم، بل وصفهم بأهنم خري الناس 

 عىل اإلطالق...

إن هذا كله ال وجود له يف عقائد القوم فال مقام عندهم 

 عن صحابة. لوحي وال رسالة وال نبوة فضالً 

هذا املعسكر  ويف أواخر عهد اخللفاء الراشدين انضم إىل

املنقطع عن الوحي معسكر آخر من الطوائف املنحرفة، انقطعت 

عن الوحي هي األخرى، وأرادت هدم اإلسالم من داخله، 

وعلموا أن اإلسالم ال هيدم إال هبدم محلته، وإسقاطهم، ألهنم 

هم محلة الرشيعة، فحملت هذه الطوائف املنحرفة راية القوم 

وحياهتم وع رهم ليقدموا مادهتم وتكفلوا هم بتشويه الصحابة 

ر هاجِ  ،التارخيية عىل طبق من ذهب لكل منقطع عن الوحي
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 خاضع لسلطان اهلوى. ،لنصوص الكتاب والسنة

لني يف تشويه الوقائع والروايات التارخيية عىل الرواة  معو 

الكذابني واملرتوكني من رجاالهتم، وعىل املؤرخني املتأثرين 

 بعقائدهم كام سيأيت.

كام شغلنا القوم بنظرياهتم وتفسرياهتم لبدء اخللق فجعلونا و

ئز والسلطة قردة، وجعلوا أفعالنا جرياً  وامللك، بام  وراء الغرا

 يصادم وحي السامء.

وكام شغلونا بنظرياهتم البائسة يف الكالم عىل األنبياء 

 .وأفعاهلم، بام يصادم وحي السامء

الصحابة وتفسري فإهنم سيشغلوننا بنظرياهتم البائسة عن 

ه هلم وحي أفعاهلم ونقاشاهتم وخالفاهتم بام جيردهم عام قرر

 السامء من عدالة ورضا.

وليس أمامك وأمامي إال خيار واحد يف كل ذلك، إما أن 

يف أيدينا نحمي به تارخينا،  نختار وحي السامء ونميض به سالحاً 

 وإما أن نختار نظرياهتم وفلسفاهتم ونغرق يف أوحاهلا.

بكل ما  -ريض اهلل عنهام–حاولون تشويه أيب بكر وعمر سي

تر يف فضائلهم  يستطيعون، فإذا شعروا بالعجز عن ذلك ملا توا

وملا فطرت عليه األمة من حبهام، سينتقلون إىل تشويه عثامن 

ريض اهلل عنه مستغلني أحداث فتنة الغوغاء ملقني باللوم عليه 
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ت إىل سنة نبيك فيام حدث، فإذا تسلحت بسالح الوحي وعد

صىل اهلل عليه وسلم ووجدته يذكر فتنة ستقع وينص عىل أهل 

هذا يومئذ وأصحابه »احلق يف الفتنة فيقول عن عثامن ريض اهلل: 

 عثامن ]مسند أمحد وصححه األلباين[، بل برشَّ  «عىل احلق واهلدى

ريض اهلل عنه باجلنة عىل بلوى تصيبه ]رواه البخاري ومسلم[، 

د فرجف ح  هو و أبوبكر وعمر وعثامن عىل جبل أ   بل وقف يوماً 

د فليس عليك ح  ن أ  اسك  »اجلبل فقال النبي صىل اهلل عليه وسلم: 

]رواه البخاري[، بل أمره النبي صىل  «إال نبي وصديق وشهيدان

اهلل عليه وسلم إذا طلبوا أن خيلع نفسه عن اخلالفة فال جييبهم 

قمصك اهلل عز وجل  قميص  وإن سألوك أن تنخلع من»فقال: 

]احلميدي يف املسند والرتمذي وابن ماجه وهو  «فال تفعل

صحيح[، بل يف آخر أيام حصار الغوغاء له ملا نام رأى يف منامه 

النبي صىل اهلل عليه وأبا بكر وعمر فقال له النبي صىل اهلل عليه 

وقتل من يومه  صبح عثامن صائامً أف «يا عثامن أفطر عندنا»وسلم: 

بطرقه[، وهو يقرأ القرآن لينتضح دمه عىل املصحف عىل ]حسن 

]حسن  «فسيكفيكهم اهلل وهو السميع العليم»قوله تعاىل 

 بطرقه[.

هذه هي عقيدتنا يف عثامن ريض اهلل عنه املستمدة من وحي 

السامء فام لنا بعد ذلك وتفسرياهتم ونظرياهتم املستمدة من 

ئهم.  أهوا
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حماوالت الطعن يف عثامن،  فإذا سقطوا أمام سالح الوحي يف

انتقلوا معك إىل معاوية ريض اهلل عنه، وحقدهم ملعاوية قديم، 

اجتامع بعد فرقٍة اهلل عنهام من أعادا األمة إىل فهو واحلسن ريض 

أراد أعداؤها أن يقتلوا أمتنا هبا فال تفيق بعدها، وأعاد معاوية 

حقد  هيبة دولة اإلسالم ودفع عجلة الفتوحات من جديد، وكم

ً ومل يكتف بذلك بل أراد أن يغزوهم  عليه الروم الذين هزمهم برا

ومنعه عمر من ذلك خشية عىل املسلمني الذين مل يعتادوا  بحراً 

أمنيته يف عهد عثامن فأنشأ أول  البحر، ولكنه حققركوب عىل 

سطول حريب إسالمي وغزا الروم بالبحر، ويف هذا يقول النبي أ

أول جيش من أمتي يغزون البحر قد »صىل اهلل عليه وسلم: 

، بل كان []أي وجبت هلم اجلنة[. ]صحيح البخاري «أوجبوا 

ره  ره النبي صىل اهلل عليه، وأمَّ معاوية من كتبة الوحي، وقد أمَّ

عمر بن اخلطاب الذي شهد له أعدواؤه قبل أصحابه بخربته 

نا بمعادن الرجال، وأمجعت األمة عيل بيعته يف عام اجلامعة، فام ل

 نرتك ذلك كله لنظريات فالن وتفسريات عالن.

 مثال رابع: تناولهم لسيرالعلماء والقادة
فإذا سقطوا أمامك بسالح الوحي فلم يستطيعوا التعدي 

عىل مقام الصحابة انتقلوا معك إىل قادة اإلسالم العظام فشوهوا 

سريهم وتارخيهم، فسيصورون لك صالح الدين عىل أنه كان 

وعقود وآلىلء الذهب حتيط يده  ،طرزة بالذهبم يلبس ثياباً 
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ماً أنه كان من أ ، والثابت تارخيياً (1)وأعناقه ماً  زهد الناس صوا  ،قوا

، ومل خيلف بعده إال وال ضياعاً  وال زرعاً  وملا مات مل خيلف بيتاً 

 بعض الدنانري.

 الطعن في العلماء واألئمة
لامء األمة فإذا سقطوا أمام احلقائق التارخيية انتقلوا إىل ع

وحفظة دينها يف كل ع ر فتناولوهم بألسنتهم، وصوروهم لنا 

عىل أهنم ال عقل هلم، وال حفظ، وال ذاكرة، منكرين الرباهني 

القاطعة عىل حفظهم وفهمهم وذاكرهتم وعقوهلم التي مل يشهد 

 .اتاريخ البرشية مثله

                                                 
 كام يف رواية صالح الدين جلورجي زيدان. ( 1)
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ملا ذهب املؤرخون من غري املسلمني يفرسون سبب 

ع بني النبي صىل اهلل عليه وسلم وكفار اجلاهلية، وملا كان  ال را

قد تقرر عندهم أنه ال حق وال باطل، وال إيامن وال كفر يف هذه 

ع، فمن تبنى =الدنيا مل هيتدوا إىل السبب احلقيقي وراء هذا ال را

عها إىل حب التملك جعله نظرية تفسري أفعال اخللق بأن مرج

عاً   حلب التملك والسلطة والسيادة عىل قريش!  رصا

عات  ومن تبنى نظرية كارل ماركس من أن مرجع ال را

عاً  ء )النبي صىل اهلل  كلها إىل الطبقية جعله رصا بني طبقة الفقرا

 عليه وسلم وأصحابه( والطبقة األرستقراطية! )كفار قريش(.

عال عندهم سيستمر معهم يف وهذا التخبط يف تفسري األف

تفسري جهاد النبي صىل اهلل عليه وسلم والصحابة فجعلوه 

عاً   عىل امللك، ويف الفتوحات اإلسالمية فجعلوها توسعاً  رصا

 . اقتصادياً 

هو  إهنم النقطاعهم عن الوحي مل يتصوروا أن ثمة شيئاً 
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 والطبقية يستحق التضحية بكل غالٍ  أسمى من امللك والسلطة

 يف سبيله وهو اإليامن باهلل.ونفيس 

عاً  ع عىل  ومل يتصوروا أن هناك رصا أسمى من ال را

ع بني احلق والضالل وبني الكفر  الشهوات واألموال وهو ال را

 واإليامن وبني التوحيد والرشك.

 َخ َس ومل يتصوروا أن هناك فتوحات غايتها الوصول ألمم مَ 

سلمون إليهم ا فوصل املا وعقيدهَت ها فطرهَت ها وأحبار  ملوك  

 ليعودوا هبم إىل سبيل الرشاد، وإىل عبادة امللك الوهاب.

أمثلة على الموسوعات التاريخية التي تناولت 
 :ة بالتشويهالثوابت العقدي

The outlines of the history  

وهو مرتجم بعنوان )موجز تاريخ العامل( ومؤلفه ـه. ج. 

وقعنا الشخيص عىل ويلز، وتنظر مقالة لنا يف الكالم عليه يف م

 اإلنرتنت.

universal history of the world 

جملدات،  8الذي أرشف عليه )هامرتون( وهو مطبوع يف 

من أساطني الباحثني عندهم،  اً تارخيي اً باحث 150وقد شارك فيه 

وقد ترجم إىل العربية بعنوان )تاريخ العامل( وهو من املراجع 

 امعات العربية!التارخيية املعتمدة يف كثري من اجل
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وترجم  Encyclopedia of the world history  ومثله:

 لويليام النجر. بعنوان )موسوعة تاريخ العامل( وهو

 the concise encyclopedia of archaeology ومثله:

 وهو مرتجم بعنوان )املوسوعة األثرية العاملية( لليونارد كريتل.

فيليب حتي  ل:املسترشقني أمثا ويدخل يف الباب كتابات

توي عىل يشء كثري من هذا حت وكتبه)مؤلف ن راين لبناين( 

كارل  وكتاب الضالل، ككتاب )تاريخ العرب املطول(.

 : تاريخ الشعوب اإلسالمية. بروكلامن )مسترشق ألامين(

 أمثلة للكتب التي خاضت في تفسير الوقائع
 خاطئًا واألحداث والبواعث تفسيرًا

احلقائق ويشوهوا التاريخ، انتقلوا إىل  فإذا عجزوا أن حيرفوا 

مرحلة اإلقرار بمحاسن تارخينا لكنهم يقومون بنزع هذه 

املحاسن من باعثها احلقيقي وهو اإلسالم، وهذا مسلك خطري 

قد ال يتنبه له القارئ للتاريخ، ومثاله: أال يستطيع الكاتب تشويه 

تر يف فضله فيقر بمحاسنه ولكن يقنع   ئالقارسرية عمر ملا توا

بأن هذه املحاسن مل يكن اإلسالم هو سببها بل مأخوذة عن أمم 

ال خياف وكان  شجاعاً  لقد كان عمر قائداً  أخرى، فيقول مثالً 

داً  كريامً  القادة املسلمون من قادة  أخذها]وهذه الصفات  جوا

 الروم[!!
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وكان كثري من اخللفاء املسلمني يقيمون الوالئم ويطعمون 

ء يوم ...]وهذه الصفات معروفة يف ملوك ياً آالف الفقرا

 الفرس[!!

ابه تاريخ التمدن وهذا مسلك سلكه جورجي زيدان يف كت

جلهلهم بأن عمر ومن ساروا  اإلسالمي وغريه من املسترشقني

نحن قوم أعزنا اهلل باإلسالم »عىل خطاه قد أعلنوا شعارهم قديام 

 .«فمهام ابتغينا العزة بغريه أذلنا اهلل

 بقراءتها في الموضوع: مراجع ينصح
رَّ  ءة كتاب )منهجي نصح الق  ء بقرا كتابة التاريخ اإلسالمي(  ا

 للدكتور مجال عبد اهلادي، والدكتورة وفاء رفعت.

الكتاب مطبوع يف دار الوفاء للطباعة والنرش، ووقفت عىل 

 ـه.1414طبعته الثالثة 

ريخ يف كتابات )تشويه التاالكتاب ناقش هذا املوضوع 

يف بعض فصوله وعرض أمثلة كثرية للخلل ( ني وأذناهبمالغربي

 ذه الكتب، وهو كتاب ماتع يف بابه، استفدت منه.املوجود يف ه
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وير يف التاريخ عىل أن من تكلمنا يف باب إثبات وقوع التز

اريخ أننا نقرأ احلادثة الواحدة أهم األدلة عىل وقوع التزوير يف الت

 ما يف املصدر يعارضما من عدة مصادر، ونجد يف كل مصدر 

اآلخر، ويؤدي كل مصدر لنا صورة خمتلفة جذريا عن املصدر 

 اآلخر.

ومن أظهر األمثلة عىل ذلك: لو قام باحث متخصص 

ـه( لفتنة عثامن وما بعدها، بام عند 292بمقارنة رسد )اليعقويب تـ

( يف تارخيه، لوجد أن رسد الوقائع وقع فيه 310)تـالطربي 

 ئاختالف كبري بينهام، وأن النتيجة التي تنقدح يف قلب القار

 ستختلف.

الطربي عرض تفاصيل خروج معسكر ومن أمثلة ذلك أن 

النقوالت عنها وعن معسكرها  بعضعائشة إىل الب رة ونقل 

احلد عىل  إقامةطلب والتي تبني سبب خروجها إىل الب رة وهو 

 (.4/467قتلة عثامن )
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بخالف اليعقويب الذي عرض خروجهم بام يوحي أنه كان 

 (.2/181طلبًا حلرب عيل ومنابزته بالسيف )

وقد ظهر هذا اخلالف يف عرشات املواضع بني الكتابني، 

فإذا علمنا أن اليعقويب كان شيعيًا،  علمنا أنه كان يعرض وجهة 

طربي الذي كان جيمع كل نظره هو يف األحداث، بخالف ال

وجهات النظر مع إبراز مثل هذه املرويات التارخيية التي تعني 

 تلمس الصورة الصحيحة لألحداث. عىل

في بيان التضارب في سرد  مرجع ينصح بقراءته
 :الوقائع في الكتب التاريخية

من أهم املراجع التي ينصح بقراءهتا يف هذا الباب كتاب 

(، للدكتور عدنان حممد ة الكربى)املؤرخون العرب والفتن

 م.2001ملحم، واملطبوع يف دار الطليعة بريوت، الطبعة الثانية 

قام الباحث يف هذا الكتاب باستعراض املرويات التارخيية 

املتعلقة بالفتن التي وقعت يف ع ر الصحابة من أربعة كتب، هي 

 تواريخ الطربي واليعقويب والبالذري وكتاب اإلمامة والسياسة

 )ال ي عرف مؤلفه(.

وقام بسوق املرويات عىل نسق واحد، فيذكر يف كل حادثة 

ما الذي ذكره كل مصدر ويبني مواضع االختالف بينها، ويذكر 

ما هي املصادر التي جتاهلت بعض احلوادث، وخيرج املتأمل يف 
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هذه االختالفات بنتيجة أن بعض الكتب التارخيية مل تكن تعرض 

ًا، بل كانت تعرض ما يؤيد وجهة نظر املؤرخ التاريخ عرضًا جمرد

 للتاريخ.
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تكلمنا يف باب عدالة ناقيل املرويات التارخيية عىل وجوب 

التأكد من عقيدة ناقل اخلرب التارخيي، وهل له مصلحة يف حتريف 

 الوقائع التارخيية إلثبات وجهة نظر معينة.

قد اشتهر بعض ناقيل األخبار باخللل العقدي، ومن و

ـه( الذي قال عنه ابن 157خمنف لوط بن حييى )تـ أشهرهم أيب

 (.6/2110عدي: شيعي حمرتق )الكامل 

كان أبو خمنف من أشهر األخباريني الذين غطوا وقائع و

واعتمد كثري من الفتن يف ع ر الصحابة وله مصنفات يف ذلك،  

ياته يف الفتنة، فانعكست ميوله الشيعية يف املؤرخني عىل مرو

 .كتبهم

مراجع ينصح بقراءتها في هذا الباب )أثر 
خبار في تشويه االنحراف العقدي لناقلي األ

 :(التاريخ
أن يقرأ كتاب ) أثر التشيع عىل الروايات  ئينصح القار
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للدكتور عبد العزيز حممد  لتارخيية يف القرن األول اهلجري(ا

 نوريل.

ام الباحث يف هذا الكتاب برتمجة عدد كبري من ناقيل وقد ق

األخبار الشيعة يف القرن األول وجزء من الثاين، وأوضح أثرهم 

 اليسء يف حتريف األخبار.

وعن أيب خمنف وأثره اخلطري يف التشويه التارخيي يراجع 

كتاب )مرويات أيب خمنف يف تاريخ الطربي( لألستاذ حييى 

 دار العاصمة.اليحيى ، واملطبوع عن 

 أمثلة االنحراف العقدي للمؤرخين:
ألفوا يف تاريخ اإلسالم واشتهرت  نمل يكن املؤرخون الذي

كتبهم وذاعت، وصارت مرجعًا ملن جاء بعدهم متساوين يف 

عقائدهم، وتوجهاهتم، وأفكارهم، بل تنوع كل ذلك بني مؤرخ 

 وآخر.

ائد واشتهر بعض مشاهري املؤرخني بتبني رؤى منحرفة وعق

باطلة أثرت يف انتقائه للمرويات التي يوردها يف كتابه، ويف سياقه 

 لذلك، ومن هؤالء:

ـه(: تاريخ اليعقويب من أشهر التواريخ 292اليعقويب )تـ

املصنفة، ومن الكتب التي ذاعت واشتهرت، إال أن اليعقويب كان 

ء يف كالمه عىل شيعياً  ، و مل يستطع أن خيفي ذلك يف تارخيه سوا
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ة عثامن ريض اهلل عنه وحتامله عليه، ثم يف كالمه عىل الفتن، فتن

 وكذلك عند حديثه عن عيل ريض اهلل عنه، والغلو فيه.

ـه(: للمسعودي كتاب )مروج الذهب 346: )تـاملسعودي

ومعادن اجلوهر( وهو كتاب تارخيي عاملي )يغطي تاريخ العامل(، 

 .لعامل كلهوهو من أشهر التواريخ املصنفة ذاع واشتهر يف ا

فه  ومل يستطع املسعودي يف كتابه هذا أن خيفي تشيعه وانحرا

 عىل ريض اهلل عنه، وحتامله عىل عثامن ريض العقدي، يف الغلو يف

 اهلل عنه، وسوء عرضه ألحداث الفتنة.

 بيانمراجع ينصح بمراجعتها في هذا الباب )
لبعض  المؤرخين المنحرفين عقديًاتحريف 
 :(يةلتاريخالوقائع ا

ءةالذي يرو ئينصح القار  :م التوسع يف هذا الباب بقرا

 عن اليعقويب:

تنة الكربى( وقد تقدم كتاب )املؤرخون العرب والف  .أ

التعريف به، وذكرنا أنه عرض ملرويات اليعقويب 

فه  التارخيية وقارهنا بمرويات الطربي وغريه وبني انحرا

 يف عرض التاريخ.

 وعن املسعودي:
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لدكتور ملسعودي يف كتابة التاريخ( لكتاب )منهج ا .ب

سليامن السويك، وقد أوضح املؤلف باألدلة 

فه العقدي وأثر  والنقوالت عن املسعودي مدى انحرا

 ذلك يف عرضه للوقائع التارخيية.

 أمثلة العالقات السياسية وأثرها على طرح المؤرخين:
تكلمنا يف باب عدالة املؤرخني عىل أمهية التأكد من أن 

خ ليست له ميول أو عالقات سياسية بجهة معينة قد تدفعه املؤر

 للتحامل يف عرضه جلهة سياسية خمالفة.

ومن أمثلة ذلك اليعقويب الذي كانت له عالقات بالدولة 

فه ومبالغته يف عرضه لتاريخ بني أمية  العباسية أثرت يف انحرا

 واحلط عليهم.

 مراجع:
نة الكربى يراجع يف هذا كتاب )املؤرخون العرب والفت

 (.52ص

 وسيأيت التنبيه عىل تشويه تاريخ بني أمية.

أهم الوقائع التي شوهها ناقلو األخبار والمؤرخون 
 المتشيعون:

 وقعة الغدير. .أ
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 السقيفة. .ب

 قصة الشورى بعد مقتل عمر، واختيار عثامن. .ج

 بيعة عيل ريض اهلل عنه. .د

 وقعة اجلمل. .هـ

 وقعة صفني. .و

 ان.وقعة النهرو .ز

 مقتل احلسني. .ح

 فتنة ابن الزبري..ط

 حركة التوابني. .ك

 حركة املختار بن أيب عبيد. .ل

 تاريخ بني أمية. .م

أهم الكتب التي قامت بنقد ما ورد في بعض 
 وأبانت ما لحق هذه علميًا الوقائع التاريخة نقدًا

 :الوقائع من تشويه وتحريف وتزوير
وضوع الذي أثرناه من  للميلموهذه الكتب بمثابة تطبيق ع

 أنه قد حلق بتارخينا ما ليس منه والسبيل ملعرفة ذلك هو نقده نقداً 

 عىل ضوابط منهجية صحيحة. علمياً 
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 ومن أفضل الكتب التي ينصح بقراءهتا يف هذا الباب:

يف فتنة عثامن، واجلمل، وصفني باإلضافة إىل إثارة موضوع 

 تشويه التاريخ:

البن العريب املالكي العواصم من القواصم،   .أ

السبق يف  ـه(، وقد حاز املؤلف وكتابه قصب543)

يخ الصحابة من تشويه وحتريف، بيان ما حلق تار

والفصل الذي حتدث فيه عن الفتن يف زمن الصحابة 

خمت ر لطيف جرى فيه عىل طريقة السلف يف قلة فصل 

الكالم وعمق املعاين، وتوجه فيه بنصائح عزيزة 

االنشغال باخلوض يف هذه املسائل، للمخلصني بعدم 

ومن خاض فليخض بعلم، وقد علق عىل مواضع من 

 - اهلل رمحه–الكتاب الشيخ حمب الدين اخلطيب 

ه  .فأثرا

حتقيق مواقف الصحابة يف الفتنة من روايات اإلمام  .ب

للدكتور حممد أحمزون، وهو الطربي واملحدثني، 

من  ابه،مطبوع عن دار الكوثر، وهو كتاب ماتع يف ب

نف،  نافع لكل متخصص، ينصح بقراءته. أجود ما ص 

 الذي يروم كتابا خمت را سهل العبارة: ئوللمبتد

للشيخ ذياب ، تسديد اإلصابة فيام شجر بني الصحابة .أ
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 الغامدي.

للشيخ عثامن حقبة من التاريخ القسم األول  من  .ب

 اخلميس.

 يف خصوص فتنة عثامن:

عبد اهلل الغبان، وهو مطبوع عن ملحمد بن فتنة مقتل عثامن 

مكتبة العبيكان، وهذا الكتاب هو أجود ما قرأت  يف نقد واقعة 

تارخيية عىل منهج املحدثني، بدراسة األسانيد ونقدها، بمنهجية 

 واضحة ال اضطراب فيها.

ونخرج من هذا الكتاب بنتائج هامة جًدا، أمهها أن من رمحة 

خلطوط العريضة والوقائع اهلامة اهلل بنا أن املحدثني حفظوا لنا ا

، فإذا نقدناها واستخلصنا الصحيح باألسانيد يف فتنة مقتل عثامن

من عن الصورة التي نخرج هبا  منها خرجنا بصورة خمتلفة جذرياً 

كتب التاريخ التي جتمع كل يشء، واستظهرنا صورة منضبطة 

 ومتسقة مع عقيدتنا يف عثامن ريض اهلل عنه.

 تعاىل الذي سخر لديننا علامء احلديث وهذا من فضل اهلل

الذين وضعوا لنا ضوابط قبول األخبار، فن ر اهلل هبم اإلسالم 

 .(1)والسنة

                                                 
للتوسع يف معرفة أهم الكتب املؤلفة يف احلديث عن الفتن التي جرت يف زمن  ( 1)

الصحابة راجع رسالتنا املوسومة بـ )املصنفات يف دفع الشبهات عن تاريخ 

 صحابة عرض وتعليق(.ال
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في الدولة األموية وما لحق تاريخها من تشويه 
 ومبالغة:

محدي شاهني،  للدكتورالدولة األموية املفرتى عليها،   .أ

 واملطبوع يف دار القاهرة بم ر.

للدكتور رضة يف عهد يزيد بن معاوية، مواقف املعا .ب

حممد بن عبد اهلادي الشيباين، مطبوع عن دار طيبة، 

وهو كتاب مهم يف بيان املبالغات التي زادها املؤرخون 

يف عرض الفتن التي وقعت يف زمن يزيد بن معاوية 

 وما قبله.

وصنفت مصنفات كثرية يف الذب عن شخص الصحايب 

 ن ريض اهلل عنه.اجلليل معاوية بن أيب سفيا
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تكلمنا عىل أن النقد العلمي للمرويات هو نقد األسانيد عىل 

 طريقة أهل احلديث فيام له تعلق بالعقائد واألحكام الرشعية ألن

ذلك، وما سوى ذلك فبجمع العقائد اإلسالمية ال تقرر إال ب

 ويات ودراستها دراسة مقارنة.املر

هذا هو طريق النقد املستقيم للمرويات، وهناك من يدعي 

ه هيرا ذف ما حيقلم التاريخ، وإذ به النقد ممن تناول  ، ويرتك ما يرا

فإذا تأملنا يف ضوابطه يف احلذف واإلثبات ال نجد ضوابط غري 

 اهلوى!

باته طه حسني من أمثلة ذلك، ولن جتد يف كتااألستاذ كتب و

عىل مصادر أصيلة، ومع أنه يذكر عن نفسه اهتاممه بنقد  اعتامداً 

الروايات التارخيية والقصص ستجده ال يتوقف إال يف قبول 

مر  الروايات الصحيحة فيشكك فيها عىل مذهبه التشكيكي، فإذا

 و تردد!!برواية ضعيفة أوردها دون شك أ

ع وهذه هي طريقة نقد الغربيني واملسترشقني للوقائ
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التارخيية، فطريقة نقدهم هو حذف ما ال يروق لعقوهلم وال 

 يتامشى مع تصورهم املغلوط عن تارخينا.
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ـه( رمحه اهلل من 543 )تـ ي عد اإلمام ابن العريب املالكي

، باب خاصوائل من أفرد الكالم عىل هذه القضية اهلامة يف أ

العواصم من ) كتابه البديع الذي تقدم الكالم عليه:وذلك يف 

 (.القواصم

وقد أكثر يف كتابه هذا من التنبيه عىل هذه القضية اخلطرية، 

 ومما قاله:

فاقبلوا الوصية وال تلتفتوا إال إىل ما صح من األخبار، »

صحيحة  لتواريخ، فإهنم ذكروا عن السلف أخباراً واجتنبوا أهل ا

بذلك إىل رواية األباطيل، فيقذفوا يف قلوب  ليتوسلوا يسرية 

الناس ما ال يرضاه اهلل تعاىل، وليحتقروا السلف وهيونوا الدين، 
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 .(1)«وهو أعز من ذلك وهم أكرم منا، فريض اهلل عن مجيعهم

ق، وخاصة إنام ذكرت لكم هذا لتحرتزوا من اخلل»وقال: 

من املفرسين، واملؤرخني، وأهل اآلداب، فإهنم أهل جهالة 

تبالوا بام رووا، وال ين، فال  ِر  بحرمات الدين، أو عىل بدعة م  

ة إال عن أئمة احلديث، وال تسمعوا ملؤرخ كالمًا إال تقبلوا رواي

إلخ  «للطربي، وغري ذلك هو املوت األمحر والداء األكرب...

 . (2)كالمه وهو مهم

وقد بينت لكم أنكم ال تقبلون عىل أنفسكم يف دينار »وقال: 

من الشهوة، فكيف  من التهم سليامً  بريئاً  بل يف درهم إال عدالً 

تقبلون يف أحوال السلف وما جرى بني األوائل ممن ليس له مرتبة 

  (3)«يف الدين فكيف يف العدالة!

حيث  رحم اهلل عمر بن عبد العزيز»وقد ختم كتابه بقوله: 

تلك أمة قد  -وقد تكلموا يف الذي جرى بني الصحابة -قال

خلت هلا ما كسبت ولكم ما كسبتم وال تسألون عام كانوا 

 . (4)«يعملون

ـه( عن مدى 728 )تـشيخ اإلسالم ابن تيمية كام أبان 

                                                 
 ط.مكتبة السنة(. 256)ص ( 1)

 .(260)ص ( 2)

 .( 268)ص ( 3)

 (.269)ص ( 4)
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التحريف الذي ألحقته الطوائف املنحرفة بتاريخ الصحابة، 

جاب: )منهاج به الع  ورضب عرشات األمثلة عىل ذلك يف كتا

 السنة النبوية(.

بإبراز هذه القضية يف  ابن خلدونكام اعتنى املؤرخ الكبري 

وملا كان الكذب »أوىل صفحات مقدمته الشهرية فقال ما نصه: 

فمنها التشيعات  ،متطرقًا للخرب بطبيعته وله أسباب تقتضيه

راء واملذاهب، فإن النفس إذا كانت عىل حال االعتدال يف لآل

قبول اخلرب أعطته حقه من التمحيص والنظر حتى تتبني صدقه 

من كذبه، وإذا خامرها تشيع لرأي أو نحلة قبلت ما يوافقها من 

ل وهلة، وكان ذلك امليل والتشيع غطاء عىل عني األخبار ألوَّ 

 نتقاد والتمحيص، فتقع يف قبول الكذب ونقله. االبصريهتا عن 

األخبار أيضًا الثقة ومن األسباب املقتضية للكذب يف 

 بالناقلني، ومتحيص ذلك يرجع إىل التعديل والتجريح.

ومنها الذهول عن املقاصد، فكثري من الناقلني ال يعرف  

القصد بام عاين أو سمع، وينقل اخلرب عىل ما يف ظنه وختمينه فيقع 

 يف الكذب.

ومنها توهم الصدق وهو كثري، وإنام جييء يف األكثر من  

 الناقلني.جهة الثقة ب

ومنها اجلهل بتطبيق األحوال عىل الوقائع ألجل ما يداخلها  
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ها، وهي بالتصنع عىل آرمن التلبيس والتصنع، فينقلها املخرب كام 

 غري احلق يف نفسه. 

ومنها تقرب الناس يف األكثر ألصحاب التجلة واملراتب 

بالثناء واملدح وحتسني األحوال وإشاعة الذكر بذلك، فتستفيض 

خبار هبا عىل غري حقيقة، فالنفوس مولعة بحب الثناء، والناس األ

متطلعون إىل الدنيا وأسباهبا من جاه أو ثروة، وليسوا يف األكثر 

 .«..براغبني يف الفضائل وال متنافسني يف أهلها.

 َقاِعَدة يِف املؤرخني(:23-2/22وقال السبكي يف طبقاته )

باَم  وا أ نَاًسا نافعة جدا َفِإن أهل التَّاِريخ ر  وا من أنَاس َورفع  وضع 

ا لتعصب َأو جلهل َأو مل َجّرد اْعتاَِمد َعىَل نقل من اَل يوثق بِِه َأو  إِمَّ

 .غري َذلِك من اأْلَْسَباب

 ،َواجْلهل يِف املؤرخني َأكثر ِمنْه  يِف أهل اجْلْرح َوالتَّْعِديل

 ...َذلِك من َخالِياً  َوَكَذلَِك التعصب قل َأن َرَأيْت َتاِرخياً 

أْي عندَنا َأال إىل أن قال:  مدح َواَل ذّم من املؤرخني  قبلي  َفالرَّ

لِد  ْيخ اإِلَمام اْلَوا َو الشَّ ة َوحرب اأْلمة َوه  مَّ
َطه  إَِمام اأْلَئِ إاِلَّ باَِم اْشرَتَ

 :-ونقلته من خطه يِف جماميعه-َرمَحه اَّللَّ َحيْث  َقاَل 

ذا نقل يْعَتمد اللَّْفظ دون َوإِ  ،يْشرَتط يِف املؤرخ الصْدق

ِذي َنقله َأخذه يِف املذاكرة َوكتبه بعد  ،امْلَْعنى َوأال يكون َذلِك الَّ

ول َعنه   ،َذلِك نْق  له   .َوَأن ي سمى امْلَ وط َأْرَبَعة ِفياَم َينْق   .َفَهِذِه رش  
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َويْشرَتط ِفيِه َأيًْضا ملا يرتمجه من ِعنْد َنفسه َوملا عساه يطول 

ول َويق ريِف الرت َأن يكون َعاِرًفا بَِحال َصاحب  :اجم من امْلَنْق 

مَجَة علامً  ْ َفات  وديناً  الرتَّ   - َوَهَذا َعِزيز جداً  -َوَغريمَها من الص 

َوَأن يكون  ،َوَأن يكون حسن اْلعباَرة َعاِرًفا بمدلوالت اأْلَْلَفاظ

ر َحال َتْرمَجته مَجِيع َح  ر َحتَّى يَتَصوَّ ال َذلِك حسن التََّصو 

ْخص َوَأن اَل  ،ويعرب َعنه  بِِعَباَرة اَل تزيد َعَليِْه َواَل تنقص َعنه   ،الشَّ

ِبه  َوالتَّْقِصري  ه  اإلطناب يِف مدح من حي  يغلبه اهْلوى فيخيل إَِلْيِه َهَوا

َرداً  ،يِف َغريه ا َأن يكون جم  َو َعِزيز بل إِمَّ ا َأن  ،َعن اهْلوى َوه  َوإِمَّ

ْنَصافيكون ِعنْده  ه  ويسلك َطِريق اإْلِ  .من اْلعْدل َما يقهر بِِه َهَوا

وط أ ْخَرى َوَلك َأن جتعلها مَخَْسة أِلَن حسن  َفَهِذِه َأْرَبَعة رش  

اَم االستحضار ِحني التصنيف  تَصوره َوعلمه قد اَل حيصل َمَعه 

ر َزاِئداً  ور التََّصو  ض  ر َواْلعلم فَ  َفيْجَعل ح  ِهَي َعىَل حسن التََّصو 

ْخص يِف  وط يِف املؤرخ وأصعبها ااِلط اَلع َعىَل َحال الشَّ تِْسَعة رش  

ه  حْيَتاج إىَِل امْل َشارَكة يِف علمه والقرب ِمنْه  َحتَّى يعرف  اْلعلم َفِإنَّ

 .اْنتهى ،مرتبته

ولبعض أفاضل املعارصين أيادي بيضاء يف إبراز هذا 

حمب الدين اخلطيب يف  املوضوع والتنبيه له كان من أوهلم الشيخ

 (1)تعليقاته عىل العواصم من القواصم.

                                                 
وانظر التعريف بعدد من هذه الكتب يف موقعنا عىل اإلنرتنت، ويف رسالتنا: عرض  ( 1)

 للكتب التي اعتنت باحلديث عن قضية تشويه التاريخ.
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ينصح بمراجعة كتاب السيف اليامين يف نحر األصفهاين 

وهو كتاب نافع يف بيان عوار كتاب )األغاين لألصفهاين( وهو 

مارس تشويه التاريخ  من أكثر الكتب األدبية شيوعًا عند من

 فوجب معرفة قيمته العلمية وسقوطه.
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من أجود ما قرأت يف هذا الباب كتاب منهج كتابة التاريخ 

، وهو كتاب  (1)ياإلسالمي وتدريسه ملحمد صامل السلم

 يستحق املدارسة واالعتناء من املتخصصني.

 

                                                 
من هذا الكتاب استفادة كبرية وكذا  وقد استفدت ـه.1408طبع عن دار الوفاء سنة ( 1)

 باقي املراجع املذكورة يف هذا البحث.
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 تنوع الوسائل
وإذا عجزوا أن يقنعوك بباطلهم عن طريق كتاباهتم 

املنحرفة عن طريق الوحي، انتقلوا معك إىل الروايات القصصية 

  .(1)التي لفقوا أحداثها من خياهلم املحض

إىل الرسد األديب لألحداث لعله يفلح وانتقلوا معك 

  .(2)األسلوب األديب يف إقناعك بباطلهم

توغلوا إىل املناهج الدراسية فدسوا فيها فإذا عجزوا 

  .(3)مبتوتة الصلة بتارخيها وا أجياالً ئسمومهم لينش

انتقلوا معك إىل أفالمهم ومسلسالهتم التارخيية املزعومة 

 وبثوا فيها سمومهم...

                                                 
مية التي يذكرها  (1) روايات جورجي زيدان أكرب مثال عىل ذلك، وكثري من القصص الغرا

 .اال يف خياله يف رواياته ال جتد هلا أصاًل تارخيياً 

 كتب طه حسني من أمثلة ذلك. (2)

وما  161ص املناهج الدراسية كتاب )منهج كتابة التاريخ راجع يف تشويه التاريخ يف(3)

 وما بعدها(. 94)نحو رؤية جديدة للتاريخ اإلسالمي ص وكتاب بعدها(،
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 الغايات
إن بعض مدارس التأريخ التي عرضت تارخينا هبذا الشكل 

من ذلك أهداف  عن حسن نية، بل هلم مل يكن ذلك منها صادراً 

 :ومآرب ال حتىص، مرجعها ومردها إىل

 الكيد لإلسالم وأهله بتحريف عقائدهم وتزييفها .أ

 .وخلخلة الثوابت اإلسالمية

فغري املسلمني يستخدمون هذه الوسيلة لتشكيك 

سلمني يف دينهم ونبيهم ورهبم، وتشكيكهم يف امل

مناسبة الرسالة املحمدية لكل قداسة الوحي، ويف 

 مان ومكان.ز

إسقاط جيل القدوة )جيل  كام يسعون بذلك إىل .ب

الصحابة( الذين متثل فيهم اإلسالم كواقع عميل، 

ء اإلنسانية  وكنموذج صالح للتطبيق وللنجاح وإلثرا

مثيل هلا يف تاريخ البرش، حتى  كلها بتجربتهم التي ال

وا اإلسالم عن حياتكم، فقلنا  :إذا قالوا لنا بعد ذلك نح 

 :بل نحن ال ننهض إال به، كذبوا علينا فقالوا لنا :هلم

إذا كان الصحابة أنفسهم مل ينهضوا به كيف ستنهضون 

من خالل  بأمتنانفقد األمل يف تلمس النهضة فأنتم، 

وراء الغرب فنسري عىل خطاهم  ثقافتنا وتارخينا، وهنرع

 ونقتفي أثرهم. 
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والطوائف املنحرفة تريد من وراء حتريف التاريخ  .ج

زعزعة الثوابت العقدية لدى املسلمني، وإسقاط أعظم 

وبالتايل إسقاط  ريخ )جيل الصحابة(جيل شهده التا

مجيع ثوابت الدين ألن الذي نقل الدين لنا هم 

 الصحابة.
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ال ُتذهب الزمان في مماشاة الجهال فإن ذلك ال 
 آخر له

الشبهات من كل  فيهنصيحة مشفق يف زمن تواردت أختم ب

 مرئي ومسموع:

 اعلم أخي القاريء الكريم، وأختي القارئة الكريمة:

وتاريخ  الكالم عىل مدى التشويه الذي حلق تارخينا  نّ أ

ة  وتفسرياهتم م املعوجَّ نظريات القو ال ينتهي، وإنَّ البرشية كلها 

املنحرفة ألحداث التاريخ لن تنتهي، وأنت إذا ذهبت تتتبع 

 ونظرياهتم وتفسرياهتم لن تنتهي. شبهاهتم

فحسبك أن تتمسك بعقيدتك يف ربك، ودينك، ونبيك، 

 وصحابة نبيك..

ال ت ذهب الزمان ذه الكلمة التارخيية نصب عينيك: وضع ه

 !(1)آخر لهيف مماشاة اجلهال فإن ذلك ال 

أبيك أو أمك اللذين ربياك يف  أرأيت لو أن أحدًا طعنَ 

                                                 
 .79من كالم اإلمام ابن العريب املالكي يف العواصم ص ( 1)
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صغريا، ونشأت وترعرعت عىل عينهام، وعلمت من حسن 

خلقهام وصفاء رسيرهتام ما ال يعرفه أحد، أكنت تلتفت إليه، 

 .تضيع حياتك يف تتبع مقاالته وطعوناتهكنت أو

نة عند أكنت تضعه أما أو ديناراً  أرأيت لو أنك ملكت درمهاً 

؟ فكيف تسلم أغىل ما رضاً  أي أحد، أم أنك تتلمس لذلك عدالً 

 لكل أحد؟! –دينك وعقيدتك  –عندك 

ما أحوجنا أن نستحرض يف قلوبنا ثوابت ديننا وعقيدتنا يف 

نبينا وصحابته، وافتخارنا بتاريخ سلفنا، ويكون ذلك كله كجبال 

العمل  يشغلنا عن طريقيات فال نلتفت بعد ذلك لكل ناعق راس

 والبناء، واالقتداء، ومتثل اإلسالم يف حياتنا.

ما أمجل أن نكثر من تالوة القرآن ونستشعر مثل قوله 

 إََِلٌ َويِف األَْرِض إََِلٌ ﴿سبحانه 
ِ
اَمء َو الَِّذي يِف السَّ ونتأمل يف  ﴾َوه 

اآليات الداعية للنظر يف الكون ويف خلق الساموات واألرض 

 : سبحانك ربنا ما أعظمك.واجلبال والسحاب...ونردد

أكان ذلك ينقص من  أرأيت لو كفر أهل األرض مجيعاً  

 ملكه شيئا؟!

ما أمجل أن تتوقف عند مثل قوله سبحانه عن نبينا صىل اهلل 

أرأيت لو أنكر أهل  ﴾يوَح ي   ٌي ْح  وَ إالَّ  وَ ه   نْ إِ ﴿عليه وسلم: 

 األرض مجيعهم وحي السامء، أكان ذلك يغري من األمر شيئا؟!
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أرأيت  ﴾يمظْ عَ  ٍق ل   خ  ىَل عَ لَ  َك نَّ إِ وَ ﴿تتأمل مثل قوله تعاىل: و

نبينا، أكان ذلك يغري أخالق طعنوا يف  مجيعاً لو أن أهل األرض 

 نبيك شيئًا. أخالق من عقيدتك يف

ل وَن ِمَن امْل َهاِجِريَن ﴿وتأمل يف مثل قوله  وَن األَوَّ ابِق  َوالسَّ

وه   وا َعنْه  َواألَنَصاِر َوالَِّذيَن اتََّبع  ْم َوَرض   ﴾ْم بِِإْحَساٍن َريِضَ اهلل َعنْه 

مل يرضوا عن صحابة نبينا، أكان  أرأيت لو أن أهل األرض مجيعاً 

ذلك ينقص من رضا رهبم عنهم شيئًا؟! أال يكفيهم أن يشملهم 

 رهبم برضاه ورمحته.

سيلقى عىل مسامعك عىل أنه  مما كثرياً  لك أن شيئاً  قد أثبت  

ال صلة له بام وقع، فدعك من ذلك كله، واعلم أنه  تاريخ، احلق

ن القرآن والسنة شفاء لكل شبهة تعرض عىل القلوب، فاعتصم أ

هبام، وعض عليهام بالنواجذ، لعلنا وإياك أن نلقاه صىل اهلل عليه 

 وسلم وصحابته عىل احلوض.

واعلم أن السلف ملا أمسكوا عن اخلوض فيام شجر بني 

مجيعا، وملا قالوا كلمتهم التارخيية التي الصحابة وترضوا عنهم 

منها سيوفنا فلنعصم عصم اهلل  تلك فتنةتكتب بامء الذهب: )

ألسنتنا( مل يقفوا لعجزهم، بل وقفوا ألهنم كانوا ال خيوضون منها 

إال يف علم نافع، تنعكس آثاره عىل عقيدهتم وعباداهتم 

 وأخالقهم.
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 تشغل وال وليسعك ما وسعهم، فقف حيث وقف القوم،

ئد واملجالت،  نفسك بعد ذلك بالقيل والقال عىل صفحات اجلرا

 شاشات الفضائيات. مواقع اإلنرتنت و وال عىل

ال جتعل قلبك كسلِة مهمالت ت رمى فيها أردأ األفكار 

 أكسد البضائع.تقذف فيها و

 :المتخصصون
د عىل بعض هيمه أن ير   املتخصصنيبعض  إن كانف

للرجوع إىل كتب  الباطل، فاضطر ني احلق منتبيالشبهات، ل

أن  الكتابحسبك أن تلتقط خيطًا حاولت يف هذا املؤرخني، ف

أناوله لك، إنه نور الوحي وصفاء العقيدة وصحة الفكر وسالمة 

العاطفة، فإذا اجتمع ذلك ملن خّط تارخيًا بيديه فعض عليه 

، وإذا انتفى ذلك عمن خاض يف بالنواجذ، وال ترض عنه بديالً 

وراء ظهرك ولو  -وتارخيه –خ البرشية وتاريخ أمتنا فاجعله تاري

شاشات الفضائيات، وجعل ن من أشهر املشاهري، أوممن اعتىل كا

أو  إعالميا أومثقفًا أو فيلسوفا أومفكرا  -رغم أنوفنا–نفسه 

 !داعية

فخذوا ألنفسكم باألجزم واألصح، أو اسكتوا عن الكل، »

 .(1)«واهلل يتوىل توفيقكم وحفظكم

                                                 
 .232العواصم ص( 1)
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 :الرد على الشبهات
، متخصصا يف الرد عىل أهل متصدرًا للدعوةفإن كنت 

ء  وأردت التوسع يف القراءة يف ذلك لكشف الغمة عن األهوا

عقوهلم وقلوهبم، فاستعن بعد اإلخالص وتصحيح النية 

رشعي بام أرشت عليك به من كتٍب ، فقد والتأصيل العقدي وال

ل شبهات القوم وفندهتا.  حوت مج 
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إن كل أمم الدنيا تضع آثارها التارخيية يف متاحفها وحتيطها 

 بام حيفظها وتكتب عليها بخط كبري )ممنوع اللمس أو االقرتاب(.

فأنا وأنت أوىل أن نحيط تارخينا بسياج حتفظه، وكل من أراد 

بتنا كتبنا له بخط كبري  أن يقرتب منه بام يناقض عقائدنا وثوا

 )ممنوع اللمس واالقرتاب(.

 شتان بين األرض والسماء
إذا كانت أمم األرض تستخرج تارخيها من بني ركام 

األتربة، فام بالنا ال نستخرج تارخينا من حتت ركام التشويه 

 والتحريف الذي حلقه عرب السنني.

وإذا كانت أمم األرض تستخرج تارخيها من أعامق األرض 

، فام بالنا ال نعتز بتاريخ متصل بوحي لتفاخر به األمم وتعتز به

 بالسامء فنفاخر به األمم؟!

 تاريٌخ وتاريخ
أخي القارئ إن كاتب هذه السطور حبب اهلل له مادة 

التاريخ من الصغر، فذهب يقرأ يف تاريخ احلضارات واألمم 
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، لكن أستاذه يومها مل يدله عىل مصدر وحديثاً  والشعوب قديامً 

يديه وهو يقرأ ذلك كله إنه )نور  جيب عليه أن جيعله بني

 الوحي(.

ختار ما بني وهأنذا أضع لك عصارة ذلك كله بني يديك لت

اختاره ربنا لنا ليكون تارخينا وتاريخ أمتنا وتاريخ اخللق  )تاريٍخ( 

 ( أراده غرينا أن يكون كذلك..،  وبني )تاريخمكله

 .تاريخ وتاريخ[.]بني ولك أن ختتار  

 

 بقلم:

 حممد بن سامل النعامند.شادي بن 
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 5 ----------------------------------------- مدخل

 6 ----------------------------------- التاريخ هو ما

 7 ----------------------------------- التاريخ كتابة

 7 ----------------------------------- اخللل؟ ملاذا

 رشط عىل والكالم  الواقع بداللة التاريخ يف زويرالت وقوع إثبات  األول الفصل

 9 ------------------------------ (األخبار وناقيل املؤرخني عدالة)

 9 ----------------------------------- املسألة صورة

 10----------- التارخيي التزوير وقوع عىل يدل وتناقضها األخبار تباين

 11----------------------------------- تقريبية أمثلة

 12------------------------------- االختالف هذا منشأ

 13--------------------------------- التزوير استمرار

 15---------------------------- تزوير من تارخينا حلق كم

 16----------------- !فعال؟ وقع الذي للتاريخ نصل لكي احلل فام

 17---------------------------- اخلرب وناقل املؤرخ عدالة

 17------------------------------- بنبإ فاسق جاءكم إذا

 23--------------------------------- :سبق ما ملخص

 24------------------------------ املؤرخ ضبط  الثاين الفصل
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 25 ---------------------- :التارخيي النقل يف والضبط العدالة

 28 -------------------------- :األخبار وناقيل املؤرخني بني

 29 -------------------------------- :سبق ما ملخص

!واالجتزاء الكاملة الصورة  التارخيية املادة يف املؤرخ انحراف مظاهر  الثالث الفصل

 ------------------------------------------------ 30 

 32 ------------------------------ :ذلك من نستفيد ماذا

 32 ------------------------- :بعده وما النقد قبل ما مرحلة

 33 -------------------------------- :االجتزاء بواعث

 34 -------------------------------------- :جماالته

 35 -------------------------------------- :نتائجه

 35 -------------------------------------- :األمثلة

 35 -------------------------------- :تقدم ما خالصة

 36 ------------------------- املرويات نقد مرحلة  الرابع الفصل

 36 ----------------------- :تقريره سبق ملا موجز استعراض

 37 --------------------------------- :الفصل هذا يف

 40 ------------------- :التاريخ وتناول التأريخ بني املرويات نقد

 41 ------------------- التارخيية املرويات نقد أركان  اخلامس الفصل

 42 ------------------------------ :واالجتزاء النقد بني

املصادمة التارخيية والوقائع الثابتة العقائد بني: التارخيي املوضوع  السادس الفصل

 ------------------------------------------------ 43 



 فهرس املحتويات  اريختاريخ وت

  

 

125 

 47---------------------- التاريخ وتناول التأريخ بني السابع الفصل

 51----------- :ع ر أي يف التاريخ يتناول من كل تتناول الرشوط هذه

 52------------------ خريةاأل العصور يف املؤرخ مصادر الثامن الفصل

 53--------------------- :مبتدعة مؤرخني كتب عىل ي عتمد هل

 54-------------------- :التاريخ يف األدب كتب عىل يعتمد هل

 56------------------------- التاريخ عرض منهج التاسع الفصل

 57--------------------------------------- :أمثلة

 62------------------------- التاريخ دراسة منهج  العارش الفصل

 66-------------------------------------- :تطبيق

 70---------- التاريخ تناول يف واحلياد املوضوعية كذبة  عرش احلادي الفصل

ن كيف  عرش الثاين الفصل ت ب لنَّقديةا امللكةَ  ت َكو  َقي م كيف: أو  التاريخ لك   كتاًبا ت 

 72--------------------------------------------- تارخيياً 

 75----------------------------- والتطبيق األمثلة  الثاين الباب

 77-------------------------- التاريخ تشويه أمثلة  األول الفصل

 78------------------ :لتشويها حلقها التي التارخيية املساحات أهم

 79--------------------- :اخللق نشأة عىل كالمهم: األول املثال

 82------------------------------------- :ثاين مثال

 83------------ عليهم اهلل رضوان الصحابة لسرية تناوهلم:ثالث مثال

 87--------------------- والقادة لسريالعلامء تناوهلم: رابع مثال

 88-----------------------------واألئمة العلامء يف الطعن
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 89 ---------- :املسلمني غري عند التاريخ تفسري يف للخلل مثال الثاين الفصل

 90 -- :بالتشويه قديةالع الثوابت تناولت التي التارخيية املوسوعات عىل أمثلة

 تفسرياً  والبواعث واألحداث الوقائع تفسري يف خاضت التي للكتب أمثلة

 91 ------------------------------------------ :خاطئاً 

 92 ---------------------- :املوضوع يف بقراءهتا ينصح مراجع

 93 ------ :فيها تزوير وقوع يثبت لذيوا املرويات تضارب أمثلة  الثالث الفصل

 94 :التارخيية الكتب يف الوقائع رسد يف التضارب بيان يف بقراءته ينصح مرجع

 96 --------------- األخبار لناقيل العقدي االنحراف أمثلة  الرابع الفصل

 يف االخبار لناقيل العقدي االنحراف أثر) الباب هذا يف بقراءهتا ينصح مراجع

 96 ------------------------------------- :التاريخ تشويه

 97 --------------------- :للمؤرخني العقدي االنحراف أمثلة

 عقديا املنحرفني املؤرخني حتريف بيان) الباب هذا يف بمراجعتها ينصح مراجع

 98 -------------------------------- (:التارخيية عالوقائ لبعض

 99 ------------------ :املؤرخني طرح عىل وأثرها السياسية العالقات أمثلة

 99 -------------------------------------- :مراجع

 99 ----------- :املتشيعون واملؤرخون األخبار ناقلو شوهها التي الوقائع أهم

 وأبانت علميا نقدا التارخية الوقائع بعض يف ورد ما بنقد قامت التي الكتب أهم

 100 ------------------ :وتزوير وحتريف تشويه من الوقائع هذه حلق ما

 103 ----------- :ومبالغة تشويه من تارخيها حلق وما األموية الدولة يف

 104 --- :وذوقي عقيل نقد( علمي غري) بنقد التاريخ تناول مثلةأ  اخلامس الفصل
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 فيه الكذب ووقوع التاريخ تزوير مشكلة يف العلامء كالم من أمثلة السادس الفصل

 106---------------------------- احلديث أهل طريقة عىل نقده وأمهية

 111---------التاريخ عىل األدب جناية بيانل هبا ينصح مراجع  السابع الفصل

 ، املنضبط التارخيي البحث منهج عىل الكالم يف هبا ينصح مراجع  الثامن الفصل

 112------------------- دراسته وقواعد التاريخ، لعرض املنضبطة واألسس

 113-------------------------- والغايات الوسائل  الثالث الباب

 113---------------------------------- الوسائل تنوع

 114------------------------------------- الغايات

 116-------------------------------- ينتهي ال تشويه  خامتة

 116------------ له آخر ال ذلك فإن اجلهال مماشاة يف الزمان ت ذهب ال

 119--------------------------------- :تخصصونامل

 120------------------------------- :الشبهات عىل الرد

 121-------------------------- واالقرتاب اللمس ممنوع  وأخريا 

 121--------------------------- والسامء األرض بني شتان

 121---------------------------------- وتاريخ تاريٌخ 

 123---------------------------------- املحتويات فهرس

 


